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 مقدمة
 
 

بعض الفرضيات واالطروحات التي سبؽ اف  -القارىء في ىذا الكتاب سيالحظ      
و)نظرية الرواية بوصفيا  (ٕ( )و)الرواية العربية( ٔلعراقية()الرواية اندوتي)طرحتيا في 

والعربية ، وأىميا عف التحّوالت الجديدة في السردية العراقية  (ٖ)في مجمة االقالـ رواية(
: 

 ما وراء السرد  -  Meta  Fiction   
 ما وراء الرواية - Meta  Fiction  
 مافوق الرواية  - Surfiction      

أو وظيفة يعوداف الى نزعة  -صطالحًا وداللة إ -وعمى الرغـ مف أف ىذيف المفيوميف
واالعتراضات والحوارات ، ، فقد واجينا الكثير مف التساؤالت قديمة في كتابة الرواية
 وذلؾ لسببيف متزامنيف :

 جّدة استخداـ ىذيف المصطمحيف في النقدية العراقية والعربية . •
 ظيور مبدأ ترافد االجناس واالنواع في الكتابة الروائية الجديدة . •

ولضرورة الوعي باالختالؼ ومشروعيتو الذاتية والثقافية ، فقد حاولنا توسيع فرضياتنا 
روحاتنا السابقة في البحث واالستقصاء وتأسيس فيـو موازية لطروحات ما وراء واط

عماؿ المتخّيمة عمى مساحات جديدة مف األومافوؽ الرواية السرد وما وراء الرواية 
 لمنصوص عمى وفؽ مستوييف مترابطيف مف الرؤية والممارسة .

 ليذا فالشاغؿ المركزي لنا في ىذا الكتاب ىو :
 / العربية الى )منطقة ما وراء السرد( ؟ت السردية العراقيةىؿ تحّول  -
 الرواية( ؟/العربية الى )منطقة ما وراء قيةىؿ دخمت الرواية العراوبمعنى آخر:   -
جزء مف تحوالت أعـ وأشمؿ حدثت في النظـ واالنساؽ  -ف تحّوالت السردية الجديدة إ

ية( باختيف الخصوص ، فقد أزاحت )حوار األدبية والمعرفية ، ومنيا )الروائية( عمى وجو 
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/ ساليب/ األلصالح : تعددية األصوات/ المغات ؛ / النمط الواحدالفرد مركزية الصوت
. وانحّمت العقدة كز وأشكاؿ الوعي بالعالـ الروائينعكاسًا لمبدأ تعددية المراإ -المواقؼ

لصالح النيايات ” لنيايةاالحساس با “لشبكية السرد ، وعوامؿ اإلقفاؿ والييكمية الناظمة 
/ السطوح المتعدّدة ، وكؿ ذلؾ كاف مف نتائج عنصر الصراع في التغّير المفتوحة

 االجناسي.
أكثر تمثاًل لنزعة أو وظيفة الخروج عمى حدود السرد ،  -ولعؿ ما وراء السرد     

بيف الوىـ والتخّمي عف تقاليد الواقعية بإنشاء تعارض بيف المتخّيؿ والسرد ، وبخمؽ تضاد 
 والواقع عف طريؽ بناء وىـ روائي ، والكشؼ عف ىذا الوىـ .

واف كاف ما وراء السرد عبارة مرنة مفتوحة عمى مساحات واسعة مف األعماؿ القصصية 
والروائية ، فاف ىذه العبارة ُتعنى بكيفية )خمؽ الخياؿ الروائي والحكـ عمى عممية خمقو( 

عابرة لمسرد بسرد آخر ، تدؿ عميو ، أي تجتمع في  - فكيؼ ال تكوف ىذه العبارة المرنة
 جممة مف التضادات والتوترات بيف األساليب واألساليب المضادة ليا . -ىذه العبارة 

 ليذا السبب آثرنا أف نختار عنوانًا مزدوجًا ليذه اإلطروحة عمى النحو اآلتي :
 ما وراء السرد

 ما وراء الرواية
 Metaقراءة نحو مفيـو ما وراء السرد )ففي األوؿ تتجو الوىما وجياف لقضية واحدة ، 

 Narration)، وفي الثاني تتجو القراءة نحو مفيـو ما وراء الرواية (Meta  Fiction 
 ( ألف الرواية واحدة مف مجاالت التخييؿ أو أحد انماط السرد .

 ما وراء السرد ؟ ساليباذًا فما أ
 وما جماليات ما وراء الرواية ؟

 الذي يسبؽ تأويمنا ويميو مباشرة .المركزي ىذا ىو الشاغؿ 
 عباس عبد جاسم                                                             

 ٖٕٓٓ/ ٔ/ ٘ٔبغداد في                                                       
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 اشارات 
/ كراسة كانوف دمفتوحة عمى منطقة ما وراء السر ورقة “( إشارة الى بحثنا الموسـو بػ ٔ) 

/ / آذارٚ - ٙ)/ بغدادلقيناه في ندوة الرواية العراقيةالذي أ“ بوصفيا رواية نص
ٕٕٓٓ.) 

/ ورقة مفتوحة ما الرواية بوصفيا بنية إطارية لمنص“( إشارة الى بحثنا الموسـو بػ ٕ)
/ ٕٚ - ٕٙعربية المعاصرة / بغداد )لالذي ألقيناه في ندوة قضايا الرواية ا” وراء الرواية

 (                                 ٕٕٓٓ/ ريف االوؿتش
   / نظرية الرواية بوصفيا رواية/ دليؿ المؤلؼ الى كتابة الرواية/(عباس عبد جاسـ ٖ)   

                     .  ٜٜٚٔ/ لسنة ٗ -ٔ/مجمة االقالـ / العدد المزدوج
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ضمنيا الكتابة وب، حدث مف تحّوؿ في السردية الحديثةاالعتراؼ بأف ما يجب        
ىو جزء مف تغّير أشمؿ وأعـ ، ولعؿ األجناس التي تتغاير مف خالؿ ما  -الروائية 

أحد أىـ مظاىر ىذا التغّير الذي حدث في االنساؽ  -”قانوف التغايرات“صطمح عميو بػ يُ 
 األدبية .

زاء ىذا التغاير: ىؿ  -؟ أي بمعنىيثة الحدود االجناسيةىؿ تجاوزت السردية الحد وا 
 تحّولت السردية الحديثة الى )منطقة ما وراء السرد( باستثمار الترافد االجناسي؟ 

، والسرد كذلؾ جنس مختمط ، فكيؼ يعد يحتفظ الجنس بالنقاء الخالص ـ. لقبؿ االجابة
 التي ىي واحدة مف مجاالتو غير المستقرة ؟ -بالرواية 
، وبذا لـ نواع كذلؾ أكثر مياًل الى التطور، واألاف األجناس أكثر استجابة لمتغّيرنعـ . 

نوع ؟ ولـ يعد ىناؾ تعد ىناؾ مف ضرورة ألف نعرؼ اف السرد او الرواية : جنس أـ 
مف ضرورة أيضًا ألف نعرؼ اف مفيـو الجنس أوسع مف النوع ضمف ترافد االجناس 
واالنواع ، وخاصة بعد اف تراجع المعنى الواحد لصالح المعنى النسبي التعددي في 

 منظومة األنظمة المعرفية .
و أأشكاؿ الحديث  كالرجوع الى -مف ىنا يجب اف نتجاوز )أواًل( نشأة الرواية في بالدنا 

 ثانيًا( السؤاؿ التقميدي : )و الحكاية ، ويجب أف نتجاوزأيرة المقامة أو الس
ىؿ الرواية عندنا ثمرة لفعؿ المثاقفة مع اآلخر؟ ولكف يجب عدـ تجاوز كيفية بناء ثقافة 

، وائية مف موقع المثاقفة مع اآلخرالرواية في بالدنا ، ومف ثـ كيفية تأسيس ذاتنا الر 
( إذًا نحف ٔ، ولكنو ال يمغييا( )ف فعؿ المثاقفة قد يناقض األصالةمماثمة مع نتاجو )ألالو 

 بحاجة الى ىذه المثاقفة.
مف جنس اننا ينبغي أاّل نتوقع أف تمّثؿ االنتقالة “ف تودوروؼ أشار الى أعمى الرغـ مف 

” ير االجناسيالصراع في التغاأىمية عنصر “( فقد تنّبو الى ٕأدبي الى آخر نمطًا صرفًا)
( وذىب جاكوبسف ٗ)عرضة لمتغّير(حيف رأى ليفي شتراوس أف )االجناس ( في ٖ)

( ورأى توماس جي ونر ٘” )وتيتانوؼ الى )اف جميع البنى في حركة دائبة وتطور دائـ
( أيضًا ، أّما باختيف ، فقد شّدد عمى أف )النوع األدبي ٙالوظائؼ عرضة لمتغيير( )“اف 
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في كؿ  وأضاؼ اف النوع األدبي) يولد ثانية ويتجّدد ( األدبي تواصالً أشد ميوؿ التطور 
 ( ٚ( .)مرحمة جديدة مف تطوراألدب

األجناس يمكف أف نستنتج مف ظاىر ىذه الفرضية )وقد يكوف استنتاجنا سابقًا ألوانو( أف 
صحة بد مف التحقّؽ مف لقانوف التغايرات، ليذا ال ، ألنيا خاضعةواألنواع تتطورتتغّير، 

ىذه الفرضية مف خالؿ البحث في ) ماىية ما يتغّير مف الجنس ، وماىية ما يتحّوؿ مف 
ت دائمة بيف الثوابت النوع ( ومف ثـ العودة إلييا بسياؽ دائري ، ال سّيما ىناؾ توترا

و معايير أمخروج عمى قواعد ل، وىي توترات ناجمة عف فواعؿ محركة دافعة والمتغّيرات
األنماط المتداولة ، والسيما اف ىذه و بكسر أاؾ قوانيف العمؿ السائدة يمعينة سواء بانت
 ( .ٛ“ )أسس ضرورية لمُبنى الجمالية “التوترات ىي 

كاؿ ، ولعؿ األشتغّير الوظائؼ الجمالية والشعريةاالجناسي ب ولكف غالبًا ما يرتبط التغاير
، شفراتيا في كيفية نقؿلتغّير ىذه الوظائؼ استجابة  أكثر – بطبيعتيا المتغّيرة -

 الجمالية.
نطقة التحّوؿ ( تحديد موقع الكتابة الروائية العراقية مف م) قانوف التغايراتوما يعنينا مف

 ف الشاغؿ المركزي لنا :، وخاصة )منطقة ما وراء السرد( ألفي السردية الحديثة
التغايرات   تأثير االجناسي عمى وفؽ قانوف ير ما درجة استجابة السردية العراقية لمتغا

 الصراع في التغاير االجناسي في الكتابة الروائية العراقية ؟وما عنصر  اإلجناسية ؟
ردية العراقية ؟ اي بمعنى : ىؿ تجاوزت السناؾ روايات عراقية قابمة لمنمذجةىؿ ى إذًا :

ف تزعزعت واقعية السرد بمصادراتيا االنسانية أبعد خاصة ؟ و عماد السرد السابؽ
 / ميدي عيسى الصقر.خة في أعماؿ : غائب طعمة فرماف/ فؤاد التكرلياسالر 

عمى مستوى  منظومة الكفاءة السردية العراقيةمعنية بفحص  -المقاربة اذف ىذه القراءة/
، ومف ثـ كيفية اشتغاؿ الكتابة فرات التحّوؿ في السردية الحديثةالكيفية التي تمّقفت بيا ش

ضمنيا )ما وراء الرواية( عمى وجو بوراء السرد( و ما الروائية العراقية عمى )منطقة
 الخصوص .

 في البدء نوّجو عناية القارىء الى ثالث مسائؿ أساسية :
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واف أفادت معرفي ، ألف النقدية العراقية  -اف محاولتنا ىذه تصطدـ بعائؽ نقدي  - أوالً 
كما ، مف اطروحات السردية الحديثة ، فإنيا لـ تفد مف أطروحات )ما وراء السرد( بعد 

 واقعية( . -/ الميتا ينبغي ، وخاصة )الميتاسرد/ السرفكشف
ليذا نميؿ الى استخداـ )الكتابة  ، اف مصطمح)الرواية( أضيؽ مف داللة )السرد( -ثانيًا 

)الرواية( أي الكتابة التي تتعالؽ مع النص )الكتابة( وألنو مصطمح مرّكب مف الروائية( 
 ( .ٜ)مفيوـ النصوصية وتداخؿ النصوص(  )وبدورىا تفضي بو الى

تابة الجديدة حتى طاؿ كيؼ تغّيرت طبيعة السرد بظيور الك -وسنالحظ في سياؽ آخر
، ولعؿ واحدة مف مجاالتو( بدرجة مماثمة طبيعة الرواية )التي ىي -ىذا التغير

ىي إحدى أىـ سمات التغاير االجناسي في الكتابة  -التعددية( الناجمة عف )الكتابة()
 الروائية الجديدة.

لغرض االنتقاؿ مف الفرضية النظرية الى المعاينة النصّية ، سنكتفي بتحديد أىـ  -ثالثاً 
ة وقانوف ، الكتابة الروائية العراقيية الحديثة ، ألف ما يعنينا منياتمفصالت السردية العراق

 تأثير التغايرات االجناسية عمييا .
واف لـ  ، تجاىيف متالزميفإ -ئية العراقية في السردية الحديثةلقد اتخذت الكتابة الروا
 يتبمورا بوضوح كاؼ :

الرسالة  : يمثؿ السردية الحديثة بنزعة قائمة عمى التوازف بيف العرض والجوىر/ االول•
 / الذات والموضوع ، ولعؿ أىـ رموز ىذا االتجاه : والشفرة / الخاص والعاـ

ياـ الخمؽ( بوصفيا آركولوجيا روائية مركبة مف أعبد الخالؽ الركابي في رواية )سابع 
سابع الرواة ، غير اف  -سبع طبقات متّدرجة ، يشكؿ فييا عبد الخالؽ الركابي نفسو 
الحرؼ الناقص مف  تتضمفالطبقة السابعة تنتيي بسابع حروؼ )الرحمف( بوصفو شفرة 

 ، وىي طبقة عرفانية غيرمعّرفة ، ألنيا تقع في حكـ الغيب .االنساف الكامؿ
وعمى الرغـ مف أف )سابع أياـ الخمؽ( ليست أوؿ رواية عراقية استثمرت تقنية )المؤلؼ 
المنظور( في الرواية عف طريؽ دخوؿ المؤلؼ )عبد الخالؽ الركابي( في الرواية ، فيي 

 يمكف االصطالح عمييا بػ )رواية الرواية( اي رواية داخؿ الرواية . -ية أوؿ روا
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، ” الحكاية السادسة“طو حامد الشبيب في )الضفيرة( ، وفي  -ويتمّيز في ىذا المسعى
انيا أكثر اختراقًا لواقعية الواقع النسبي  -تياز الذي تنوء بو روائية الشبيبولعؿ االم

ؽ بنى متخيمة تعطي ضمانات موازية لما ىو غير بالمتخيؿ السردي عف طريؽ تخمي
 .واقع المنظورمنظور مف ال

جيو الخطاب األب( ألحمد خمؼ بتو )موت تقـو رواية  -ولقوؿ ما لـ تقمو الحكاية
وراء الرواية( باستخداـ مفيـو الكتاب الختراؽ معايير الرواية السردي نحو )منطقة ما

ليس ىو المقصود بحد ذاتو ، وانما ” الكنزكتاب “بشفرات مضمرة ، ولكف ىذا الكتاب 
ىو شكمو الداؿ المفتوح عمى مدلوالت متعّددة ، أي بمعنى أف ىناؾ سردًا  -المقصود بو 

 دااًل عمى سرد آخر ، ىذا )السرد اآلخر( ىو مدلوؿ عميو .
خالؿ فف التالعب مف ” غسؽ الكراكي“سعد محمد رحيـ في  -وينخرط في ىذا االتجاه 

كمؤلؼ منظور في الرواية ، ولكف ما يمّيز ىذا  -كدخوؿ الروائي -السرديبالمنظور 
المؤلؼ المنظور العمؿ كيفية كتابة )رواية متشظية داخؿ رواية مممومة( يشكؿ فييا 

 .مركز مدار التشظي
العمؽ غير  يمثؿ منطقة ما وراء السرد مف خالؿ االحتفاء بػ : الشكؿ المفتوح / -الثاني•

، وخاصة عمى المنظور/ المعب الحر/ االنيماؾ بالذات/ االنيماؾ بالصمت/ سيادة الداؿ
 مستوى النص والنصوصية .

ولعؿ أىـ رموز ىذا االتجاه محمد خضير في )كراسة كانوف( وفييا يعترؼ المؤلؼ بانو 
ية قّدـ حكاياتو مف )منطقة ما وراء السرد( وىي مركبة مف نصوص قولية ورسمو 

 ومعرفية عمى وفؽ شكؿ مفتوح وعمؽ غير منظور .
وىو نص يجمع ”  خسوؼ برىاف الُكتبي“وتنطمؽ لطفية الدليمي مف مغامرة فريدة في 

بيف الريبورتاج الصحفي ، والسيرة ، والحكاية ، والقصة ، والمقالة ، ولعؿ أكثر مزايا ىذا 
ريحة والشفرة المضمرة ، وكيفية النص تكمف في كيفية الموازنة الدقيقة بيف الرسالة الص

استثمار مجازات المغة بصيغة مندغمة مع لعبة السرد ، وكيفية تصعيد الداؿ الى الحافة 
 الخطرة مف الواقعية .
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السحاب( حيث يطرح )خطاب  )رغوةبد الوىاب فيويسمؾ ىذا االتجاه محمود ع
لمؤلؼ كسارد الصمت( بوصفو قضية ما وراء قصصية ،عمى وفؽ بنية يتمركز فييا ا

ومتّمؽ لسرده في الرواية . وقد حاوؿ ىذا النص اف يتالعب بقواعد السردية باستخداـ 
 .رقاـ اليواتؼ ، والرسائؿ والصورالعد التنازلي أل

ويسعى كاتب ىذه السطور الى استخداـ الرواية بنية إطارية لمنص في)السواد األخضر 
 الصافي( .

اثؿ والتغاير و التمأف نممح في ىذه التمفصالت : خصيصة التواصؿ والتفاصؿ أويمكف 
ع السياؽ النصي مع و صيغ جديدة كفيمة بقطأكالبحث عف رؤى  -بيف ىذيف االتجاىيف

شكاؿ الكتابة الحوارية ، أ، واالحتفاء بالنزعة الكرنفالية بوصفيا أرقى المتف الروائي
واسترفاد االجناس واالنواع في ؿ العجائبي والغرائبي ، المتخيّ  واستعادة الحكاية إلغراءات

 المدونة السردية .
 ةسمات جامعة مانعة لتمييز درجة ونوع وطبيع -ف تكوف ىذه السماتأولكف ىؿ يكفي 

كالتحّوؿ في السردية الحديثة  -التعالؽ بيف الكتابة الروائية وقانوف التغايرات االجناسية 
 ؟ما وراء السرد في االتجاه الثانيؿ الى منطقة في االتجاه األوؿ ، والتحوّ 

وىؿ يعني ذلؾ اف الكتابة الروائية دخمت في مغامرة غير مضمونة في كيفية تخّطي 
مكاف أو إ: كافتراض أو عف طريؽ طرح الواقعحدود الجنس واختراؽ واقعية السرد

 احتماؿ؟
)سابع أياـ الخمؽ( نقوؿ اف  -عنصر الصراع في التغاير االجناسيلغرض التدقيؽ في 

نما ىي )رواية أطروحة( النيا ا  ( فقط ، و ة بالمعنى الداللي لمصطمح )روايةليست رواي
قط أيضًا ، وانما ىي )كراسة كانوف( ليست رواية ف، ونظرية الرواية بوصفيا رواية تطرح

 فقد اصطمح عمييا كاتبيا” الصافيالسواد االخضر “اء الرواية( أّما )ما ور )رواية نص( أو
 ؟ه الرواية واعية بذاتيا وتطبيقيابػ )رواية نص( في مياد صريح ، ولكف ىؿ كانت ىذ

لـ تكف غير )جنس لقيط / اف الرواية عبر تاريخيا الطويؿ  -ي اف ندرؾولكؿ ذلؾ ينبغ
/ مركب غير مستقر( واف كانت ىي كذلؾ ، فإف ىذه المسألة تؤوؿ بنا الى شكؿ ىجيف
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رواية( لتسميات الكتابة الروائية عمى وفؽ قانوف  –ممة االستفياـ عف مدى  مطابقة )ك
 التغايرات االجناسية.

ف  كانت ىذه التسميات مالئمة لبنية الواقع العربي ذي التشكيالت االجتماعية وا 
ال  -وراء الرواية( ضمنًا واالقتصادية المتعّددة ، فإف )ماوراء السرد( الذي ُيعنى بػ )ما

و ال يتقي منطؽ التحّوؿ في أو )موت الرواية( كما ان يعني بالضرورة )موت السرد(
 .لقائـ ، واالنفصاؿ عنو بسياؽ آخر، وانما ُيعنى بو بصيغتي االتصاؿ بسياقو االسرد

 
 إحاالت 

/ ع / مجمة اوراؽ األردنيةسئمة النص الروائي العربي أ/ رج( ينظر : د. واسيني األعٔ) 
  ٜٜ٘ٔ/  ٔت ٙ
استنتاجات حوؿ االجناس االدبية/ ت: احمد خالص القصاص/ ( ىيثر ديو برو/ ٕ)

 .ٕٕٔص  ٕٕٓٓلسنة  ٔ/ ع مجمة الثقافة االجنبية
/ بية في القرف العشريف/ ت : باقر جاسـ محمد/ نظريات االجناس االد( ىيذر دبروٖ)

 . ٓٙمجمة الثقافة االجنبية / المرجع نفسو / ص 
( لسنة ٗ - ٖع )/ الثقافة االجنبية /الجنس االدبي/ ما وراء ( بوؿ ىير ناديٗ)

 . ٜٙ/ ص ٜٜٚٔ
قافة / الث/ ت: كاظـ سعد الديفية االنواع البنيوية والسيميائية/ نظر ( توماس جي ونر٘)

 .ٚ( المرجع نفسو / ص ٗ- ٖ/ ع )االجنبية
 .ٔٚ( المرجع نفسو / ص ٙ)
 .٘ٚ( المرجع نفسو / ص ٚ)
 .ٔٚ( المرجع نفسو / ص  ٛ)
يمي و د. سعد البازعي/ دليؿ الناقد األدبي/ المركز الثقافي العربي/ ميجاف الرو  ( د.ٜ)

 .ٖٚٔص / ٕٓٓٓ/ ٕالدار البيضاء / ط
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 / ماوراء الروايةما وراء السـرد
 المصطح والداللة والسياق

 
 
 

 : ىو السرد الدال عمى سرد آخر ، ماوراء السرد ) 
 ىذا السرد اآلخر ىو مدلول عميو (.                             

 
 المؤلف                                                            
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في التداوؿ  ( لظيوره المعاصرٔ)جديداً  Meta - Fictionيكوف مصطمح  قد         
و وظيفة موروثة في التاريخ االدبي لمرواية . ويعود أ، ولكنو يقترف بنزعة قديمة النقدي

لغة /  -يممسميؼ الذي طّور مصطمح )الميتاتطور ىذا المصطمح الى جيود المغوي ؿ. 
قائع ومواقؼ ، وقد عّرفو بأنو )المغة التي بداًل مف اف تدؿ عمى و ٜٔٙٔما وراء المغة( 

وأشياء غير لغوية في العالـ ، تدؿ عمى لغة أخرى : أنيا المغة التي تتخذ مف لغة اخرى 
، أخرىأي اف مصطمح )ما بعد المغة( ىو المغة التي تعمؿ دااًل لمغة “موضوعًا ليا 

 ( .ٕ” )خرى مدلواًل بالنسبة لياوىكذا تصبح المغة األ
القصصي  األدب“مرة )الميتاسرد( في كتابة واف كاف وليـ ج . جراس استخدـ ألوؿ 

بصيغة أكثر تأطيرًا وتكثيفًا لحمولتو تو ، فإف باتريشياووخ بمور ٜٓٚٔعاـ ” وأشكاؿ الحياة
ة وليس جنسًا ثانويًا فيو الميتاسرد باعتباره نزعة ضمف الرواي تالمفيومية عمى نحو حّدد

 ًا ليا ./ وىي نزعة طيفية تتخذ مف التخييمية موضوعمف الرواية
يا طبيعة تجريبية ذاتية االنعكاس/ ذاتية طبيعة الميتاسرد بوصف -ثـ حّددت باتريشياووخ 

ناء الوىـ الروائي / تميؿ الى االعتماد عمى مبدأ التضاد األساسي في كيفية بالتولد
/ واف مقاومتيا داخؿ شكؿ الرواية ذاتيا. كما اف رواية الميتاسرد تضع الخيالي وىدمو

 ف منظور الميتاسرد : بناء وصنعة ونسيج مف األنظمة العالماتية المستقمة .العالـ م
/ الرواية الرواية المضادة لمرواية/ الرواية الواقعية -وقد وصفت باتريشياووخ رواية الضد

)الميتاسرد( ألنيا تتضمف خيااًل / الرواية المعكوسة بػذاتية التولد/ الرواية الخرافيةال
: الكؿ يعرض منظورات عمى بنيتو الخاصة )مفيوـ المغة( ذاتياً قصصيًا يضفي وعيًا 
 ( .ٖمختمفة لنفس العممية )

، ويعني ماوراء السردات الموازية الطروحات فيو مف المصطمح Surfictionأّما 
 .)ما فوؽ الرواية( لبناء رواية )دخوؿ الروائي في الرواية( 

ينقؿ معو حمولة مفيومية  “المصطمح عمومًا بد مف توجيو انتباه القارىء الى اف وىنا ال
وفكرية ذات مرجعية غربية ، ليذا يحتاج الى توضيح ، ألنو يثير التباسًا أثناء االشتغاؿ 

نظريات السرد “في كتابو ليو واالس مارتف إشار أما  -( ، ومف ىذا االلتباسٗ” )عميو
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القصة التي تسردىا شخصية في القصة ىي إف )السرد المضّمف( ىو  :”الحديثة
و أ Meta  Narration -ا بعض النقاد بػ )ما وراء السرد ويشير إليي، )مضمنة( 

 .(٘)   Hyponarrat–التحتي السرد 
إذًا ىؿ )ما وراء السرد( ىوالمقصود بػ ) السرد المضّمف ( أو ما ُيصطمح عميو بػ ) السرد 

 التحتي او السرد الضمني ( ؟
 ؟استخداـ المصطمح بالمعنى الداللييعنينا مف ) الميتاسرد ( ىو كيفية  ف ماإ

فاف القص غير السرد ، ىذا عمى ، ( يعني ) ما وراء القص ( إذا كاف ) الميتاسردأي 
و التطابؽ بينيما )إذ ليس كؿ قص يثمر أالرغـ مف التشابو الذي قد يصؿ درجة التماثؿ 

ف يكوف أسردًا ، وليس كؿ سرد يصنع قصة ، فالسرد حيف يتحّوؿ الى قصة أو يدعي 
 ( .ٙقصة يصؿ الى أدبية مف نوع خيالي( )

( بمعنى السرد الذي يعمل دااًل عمى سرد آخر ) ما وراء السردميؿ الى استخداـ ليذا ن
 و .)ىذا السرد اآلخر( ىو مدلول عمي

عالمة دالة عمى تحّوؿ مف سياؽ الى آخر بصيغة الخروج عمى  كما اف )ما وراء السرد(
 Ledepassemnt -السياؽ بسياؽ آخر لتحقيؽ التجاوزعماد السرد السابؽ بقطع 

 الى منطقة جديدة .ة مف العبور الذي يعني تحقيؽ حيازة جديد
     ـ انو يفترضأ) ما وراء السرد ( بداية لتأسيس القطيعة مع التاريخ السردي ولكف ىؿ

 ) نياية السرد( ؟
، وانما ُيعنى بو ضمنًا ، ولكنو ء السرد ال يتقي منطؽ تطور السردف مصطمح ما وراإ

، يتحقؽ فيو التحّوؿ مف الجوىر الى الوظيفة تأسيس مفيـو جديد ما وراء السرد ينزع الى
النتقاؿ مف المصالحة مع الواقع والمصادقة عميو الى التضاد بيف الواقع والالواقع او ، بؿ 

، والتعارض كذلؾ بيف الذات والموضوع ، وخاصة بعد اف تالشت كؿ حقيقة نيائية ، 
 لدرجة لـ يعد يوجد سوى انفتاحات مستمرة عمى الذات وما وراء الواقع .
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مف التعاقب الزماني والسببية ، فاف ما وراء ف كاف السرد يعني )العقدة( التي تتألؼ ا  و 
السرد لـ يعد ُيعنى بحؿ ىذه العقدة ، وانما أخذ يتجو نحو االنفتاح الدائـ أو فقداف الحؿ 

(ٚ. ) 
 واف كانت ىذه )العقدة( تمثؿ بنية السرد ، فمماذا لـ تعد بنية السرد في )عقدتو(؟.

ـ تأثيرات ىذه لكتابة الجديدة ( ولعؿ أى، لقد تغّيرت طبيعة السرد برمتو مع ظيور ) انعـ
 . Fictional  (ٛ)"انيا أوجدت صنفًا لـ يوجد مف قبؿ ىو التخييمي “الكتابة عمى السرد

تتجو نحو تفتيت العقدة ، وتفجير طاقة المتخّيؿ  -مف ىنا بدأت الكتابة العابرة لمرواية 
عمى وفؽ خطاب غير منطوؽ أحيانًا في السرد ، وبذلؾ لـ يعد السرد يقـو بوظيفة 

ليس ألف )الرواية مركب غير ، ( لـ يعد يقوـ بدور )المخبر)االخبار( والراوي كذلؾ 
، وانما ألنيا  منطقة متغّيرة مف أنواع مختمفة ليس ليا  (زبعبارة روبرت شول)مستقر 

 ( .ٜطبيعة ثابتة()
فألف  ،المفتوح أو النيايات المفتوحة وبداىة اف تتجو الكتابة العابرة لمرواية نحو الشكؿ

عوامؿ االقفاؿ لـ تعد ضرورية لتحقيؽ ) االحساس بالنياية ( كارتباط السابؽ بالالحؽ ، 
كاف ذلؾ إيذانًا بػ )نياية ، فيؿ والعرؼ لألحداث، وأفؽ االحتماؿنطقي ونظاـ التسمسؿ الم

 ( ؟السرد
، فيؿ د سينتيي حيث ال يوجد مجتمع طبقيلقد تنبأ كارؿ ماركس بأف التاريخ وربما السر 

و حيف تظير حاجة الى شرح أصؿ العالـ وبنيتو أيبدأ السرد حيف يتشوش نظاـ العالـ  )
 ( .ٓٔالرغبة االستيالكية اشباعيا الدائـ( ) وأوينتيي حيف تجد الحاجة 

، فما نوع ّود الرواية بموضوعاتيا قد اختفىواف كاف المجتمع الطبقي الذي كاف يز 
، فإف المجتمع ؟ واف كاف كذلؾما بعد العصراني المجتمع الذي حّؿ محمو؟ أىو المجتمع

مستوى انحالؿ مفيوـ ، وخاصة عمى أكثر تعقيدًا مف المجتمع الطبقيما بعد العصراني 
التقدـ ، وظيور القيـ التقنية الجديدة ، ومف ثـ االنتقاؿ الى ما وراء عالـ التعارض بيف 

 الذات والموضوع .
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كاالنشغاؿ  -( جماليات ما وراء الروايةأف تنشغؿ الكتابة الجديدة . بػ )إذًا مف الطبيعي 
ف انشغاليا بخطابات العالـ أكثر م -، وحضور المؤلؼ في الروايةلراويبالشكؿ وموقع ا

أف قيـ العالـ وحقائقو قد ، أي أف جماليات ما وراء الرواية أكثر إحساسية ب ىاألخر 
/ النظاـ العالمي الجديد )حتى وىو منقسـ تغّيرت، فالحرب/ التضخـ/ السوؽ/ العولمة

 .يب وأنظمة عالماتية ليذا التغييرىي أبنية وتراك -عمى ذاتو( 
والرواية الدالة عمى رواية  ،بالسرد الداؿ عمى سرد آخر باتجاه االنشغاؿإذًا ىؿ التحّوؿ 

 ؟قالب عمى واقعية السرد في األساسىو ان -أخرى
ف كاف األمر كذلؾ )كما سنرى في سياؽ آخر( فيؿ يعني اف الواقعية بمصادراتيا ا  و 

بعد  االساسية لـ تعد تمتمؾ القدرة واالمكانية عمى استيعاب تعقيدات المجتمع ما
 العصراني ؟
قد تعّرض الى تغيير جذري في  -االعتراؼ بأف مفيوـ القص والواقعيجب . “قبؿ االجابة

الماىية والوظيفة والشكؿ ، والسيما بعد أف تحوؿ الواقع مف فرضية الى بنية ، ومف بنية 
الى نسؽ مف غير مركز وال نياية ، وبذا انشغمت الكتابة الجديدة بالقضايا الما وراء 

عناصر القوة  كرد فعؿ مضاد عمى طبيعة الواقعية التي لـ تعد تمتمؾ مف -صصية ق
يجعميا متجددة مع قوانيف التحّوؿ في النظـ واالنساؽ االدبية والتحدي والبقاء ما

 ( .ٔٔ” )والمعرفية
، وخاصة ، وانفالت مف أسر النوع واليويةكتقميد روائي -ليذا فالخروج عمى واقعية السرد

أحدث ارتباكًا في  -التشظي، وتعّدد طبقات النص، والتنافذ االجناسيفنية  عمى مستوى
الفضاء التداولي النقدي لعدـ وجود تخصّص نقدي بجماليات ما وراء الرواية ، ألنيا 
جماليات جديدة بحاجة الى فيوـ جديدة موازية ليا اف لـ تكف متقّدمة عمييا )كما سنرى 

 ذلؾ في سياؽ الحؽ أيضًا( .
  أحاالت 

مف أف ىذه الى قص أو رواية او تخييؿ أو خياؿ ، وعمى الرغـ  Fiction( تترجـ ٔ) 
ف االختالؼ في ىذه الترجمة غالبًا ما تؤدي أما الى سوء إ، فاالنماط مف حقوؿ السرد
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الى سوء استخداـ المصطمح بالمعنى  لة المفيومية الغربية لممصطمح أوفيـ الحمو 
المعاني المترجمة إشكالية المصطمح النقدي الناجمة عف تعّدد  الداللي ، ومف ىنا تنشأ

 .لممصطمح الواحد
مف حيث الفيـ   Mata-Narrationو   Meta-Fictionلذلؾ آثرنا التمييز بيف 

واالستخداـ المصطمحي والداللي في مواضع معينة تقتضي الوضوح والدقة في نقؿ 
لنقدية الجمالية الخاصة بنا مف جية االفكار المتداولة مف جية ، وصياغة الشفرات ا

 خرى .أ
( ألنو ى استخداـ مصطمح ) ما وراء السردوال بد مف االشارة أخيرًا الى أننا أكثر مياًل ال

 التي ُيعنى بيا ضمنًا . ىأكثر شمولية مف المصطمحات االخر 
الثقافة : باتريشيا ووخ / ما وراء القص / ت : عبد الحميد محمد دفار / مجمة ( ينظرٕ)

 والصفحات التالية . ٖٚص  ٜٜٛٔ( لسنة ٔاالجنبية / ع )
  .ٖٚ/ ص ( المرجع نفسوٖ)
كتابات معاصرة جمة ماالنزياح خرؽ المحدود المستقبمي/  // المغة الثانية( عزيز توماٗ)

 . ٔٔٔ/ ص ٜٜٛٔ/ آب -( تموزٖٗ/ ع )
/ المجمس االعمى / نظريات السرد الحديثة/ ت: د. حياة جاسـ محمد( واالس مارتف٘)

 . ٓٚٔص  ٜٜٛٔلمثقافة / 
/ مجمة الثقافة الغانمي: سعيد ت/ السرد والساردية في الفمـ والقصص/ ( روبرت شولزٙ)

 . ٛٙ/ ص ٕٜٜٔ( ٕاالجنبية/ ع )
 . ٚٓٔ(  واالس مارتف / نظريات السرد الحديثة /المرجع نفسو / ص ٚ)
 .ٜٗ/ ص ( المرجع نفسوٛ)
 .ٛٗ/ ص ( المرجع نفسوٜ)
 .ٖٓٔ/ ص ( المرجع نفسوٓٔ)
ورات الغسؽ / منشقطيعة الجديدة في القصة العراقية/ جماليات ال( عباس عبد جاسـٔٔ)

 .ٗ/ ص / ينظر: المقدمةٖٕٓٓ/ ٔ/ ط لمطباعة/ بابؿ
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 ما وراء الواقعية
 البنى الموازية لواقعية الواقع

 
 
 

 اليمكن تمثيل العالم كما ىو                    –في الميتا فكشن)                                      
 ، ففي العمل األدبي القصصي يمكن في الحقيقة                                       
 (. تمثيل خطابات العالم              

 
 باتريشياووخ                                                                 
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مكاف إفيؿ ب -يوـ الواقعية بمّدٍة زمنية معينةواقعية ، واقترف مف -بدأت الرواية لقد       
 الواقعية اف تظير في جميع األزماف ؟

تحّوؿ وتتبّدؿ الى واقعية الواقعية ت “، كانت سمفة الجديدة لمفيزياء الكوانطيةمع ظيور الف
( ٔ)” الواقعية االحتمالية الكوانطيةالواقعية الرياضية الى نوع مف رياضية، ثـ تنحؿ 

 . الجوىر المادي لمظواىر الطبيعية ولعؿ انحالؿ الواقعية ناجـ عف انحالؿ
: كيؼ تعّددت طبيعة )الشيء( نفسو ؟ ا التحّوؿ والتبّدؿ واالنحالؿ ىووما يعنينا مف ىذ

 وكيؼ تعّرض الواقع الى تغيير جذري في الماىية والمفيـو والوظيفة ؟ 
 نحّمت سواء أكانت تقميدًا أدبيًا أـ تمثياًل لمحياة .إجب االعتراؼ بأف الواقعية قد إذًا ي

ف كاف الواقع قد تغّير وتبّدؿو  / ديدة : ممكنة/ متخّيمةنزاح الى بنى جإ، أي بمعنى ا 
 ، فيؿ بإمكاننا تقديـ ىذا الواقع بوصفو واقعية قارة ؟محتممة

ر يثير الشؾ والتساؤؿ الواقع ، حتى صااننا نشؾ في ذلؾ بعد اف تغّيرت طبيعة 
 .واالستفياـ

 إذًا فما طبيعة ىذا الواقع ؟
ال شؾ انو ليس الواقع المحايث لوجود الطبيعة ، انو واقع ووجود مغاير لو في تركيباتو 

و االحتماؿ ، فكيؼ يمكف تقديـ ىذا أو االفتراض أالفيزيقية، أي أنو أقرب الى االمكاف 
 الواقع الجديد؟

كإمكاف  ال يمكف تمثيمو كما ىو، ولكف يمكف طرحو -ـ ىذا الواقع والمصادقة عميولدع
، وال يتجّمى في العالقات نو بنية مخفّية ما وراء الظواىر، ألإحتماؿو إفتراض إو أ

المباشرة ، كما انو محصمة وليس معطى ، ليذا يستدعي ىذه )الميتا( بوصفيا )الزمة 
ؿ العم بيف عالـ الخياؿ القصصي والعالـ الموجود خارج الستكشاؼ العالقة الموجودة ما

المتخيؿ يفترؽ عف الواقع بفعؿ “واقعية( تُفسِّر كيؼ اف  -( وىذه )الميتإ)القصصي(
عمى تفكيؾ عناصر الواقع  تعمؿ” واقعية -الميتا“( وكيؼ اف ىذه ٖ)”تعّداهالمخيمة التي ت

ي ىذا نكتشؼ : لماذا تغّير التقميد ، وفؽ المخّيمة، ثـ تعيد تشكيميا عف طريالمادية
 .الواقعي في تمثيؿ الحياة ، وتغّير معو منطؽ الرواية في تمثيؿ السرد 
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قد  -أو ممكنةو محتممة أحساسية جديدة في تخميؽ بنى متخّيمة ستجابة إلإإذًا ثمة  
ألنو و بديمة عنو ، ولكف الواقع فييا يختمؼ في مظاىره عف واقعنا، أتكوف موازية لمواقع 

 يعطينا شيئًا آخر مف المعرفة في وعي الذات ونقد الواقع وفيـ العالـ.
ف لـ تكف بديمة عنو ، ، إإذًا ما وراء الواقعية يتجاوز مفيـو الواقع بإنشاء بنى موازية 

كما يتجاوز الواقعية بإنشاء حيوات جديدة متقدمة عمييا في االسموب والشكؿ والوعي 
 . لكتابةالذاتي في ا

تعّرضت الواقعية بمصادراتيا االنسانية الراسخة الى التزعزع ، فتزعزع معيا مفيوـ  ليذا
د يتسـ بالنسقية والتطور لـ يع، ليذا ألف الواقع نفسو قد غاب عنو المنطؽ ذاتو ، الواقع 
نعكاسًا لمعاـ ، بؿ أصبح نوعًا مف الصداـ المستمر معو إ، ولـ يعد الخاص والنظاـ

يؽ بينيما ، واصبحت ثمة حاجة الى نزعة جديدة ، ىي نزعة الرفض بعدما استحاؿ التوف
ئو لو ، التمردية التي يؤكد عبرىا الخاص رفضو لمعاـ ، أو يعمف عمى األقؿ عدـ ادعا

، وكاف مف أعراض ىذا الرفض التركيز عمى الذاتية وعمى ورفضو الوقوع تحت سمطانو
 (ٗ).ماد السرد السابؽعدـ التواصؿ واالستمرارية التطورية التي كانت ع

تتعارض فيو الذات  -ية التي سعت الى تكويف واقع جديدولكف ىؿ كاف ذلؾ بسبب التقن 
 مع الموضوع ؟

؟  ” و االيماف بالعممنةأكااليماف المعممف “، فيؿ يجب االيماف بالتقدـ واف كاف ذلؾ سبباً 
نفجارات المعرفية واف كاف ذلؾ ليس سببًا ، فيؿ كاف ذلؾ بسبب االزمات والحروب واال

 الكبرى في العالـ ؟
وبمعنى آخر: ىؿ يعني ذلؾ اف الممكف والمحتمؿ والمتخّيؿ قد زعزع مرجعية الواقع 

 بالمتعدد مف مرجعيات الكتابة الجديدة ؟
أكثر تعقيدًا مف انساف  -اف االنساف المعاصر لقد اعترفت ناتالي ساروت قبؿ ذلؾ بػ )

بمزاؾ وحتى تولستوي لـ تعد نافعة لتصوير دقائؽ حياتو  واف وسائؿ القرف التاسع عشر،
 ( ٘).النفسية( 
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ف أمكاف الرواية االكثر واقعية إ، فيؿ بواف كاف العالـ قد تغّير، وعالـ الرواية قد تطور
 تتطور بطرؽ غير واقعية ؟

نحف ال نشؾ في ذلؾ ، ألف المتخّيؿ ، وحتى صناعة الخرافة ) ال تعني التنحي عف 
، والخياؿ أكثر دقة بيف الواقع الذي ىو خياؿ، بؿ ىي محاولة إليجاد مطابقة الواقع 

 ( ٙ).الذي ىو واقع( 
، ولكف الواقعؿ وخاصة المتخّيؿ مف مظاىر تجاوز وىنا نرى بأف الممكف والمحتم

و تطوير أنياء لحالتو التي كاف عمييا قبؿ التجاوز بتغيير ا  ىو احتفاظ بالواقع و “التجاوز 
( يخترؽ فييا المتخّيؿ تخوـ ٚوبوجو خاص بخمؽ تركيبات جديدة ) جديد،أو تشكيؿ 

ف و ينفصؿ عنو مأالواقع ويصوغو في بنى جديدة ، قد يختمط فييا المتخيؿ بالواقع 
 .حيث يتصؿ بو بالمعنى الظاىراتي

بؽ حرفي ي تطاأوقد تقـو ما وراء الواقعية بتجريد الواقع مف واقعيتو عف طريؽ تكسير 
و الغرائبي ، ولكف الواقع أو بخمؽ انحرافات خطرة مف العجائبي أرد والواقعية السبيف 

 يبقى محتفظًا بداللتو الحافة الدالة عميو .
  احاالت 

/ مطبعة دار النشر المغربية / الدار مفيوـ الواقع في التفكير المعاصر/ ( سالـ يفوتٔ)
 . ٜٓٔ - ٛٓٔالبيضاء / مف دوف تاريخ / ص 

قافة االجنبية باتريشياووخ / ما وراء القص / ت : عبد الحميد محمد دّفار / مجمة الث( ٕ)
 . ٕٚ/ ص ٜٜٛٔ( لسنة ٔ/ ع )

: مؤتمر / مف بحوث الجتماعي السياسي في ثالث روايات/ المتخيؿ ا( محمد برادةٖ)
 . ٜٜٛٔ/ القاىرة / فبراير -القاىرة لالبداع الروائي

مف بحوث ئية وجماليات سرد ما بعد الحداثة/ الروا / نقؿ المركزية( صبري حافظٗ)
 .لالبداع الروائيالقاىرة مؤتمر 

 . ٗٚ/ ص وزارة الثقافة واالعالـ / بغداد /بورسوؼ/ الواقعية اليـو وأبداً  ( بوريس٘)
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/ واقع/ ضمف كتاب: المرآة والخارطة/ صناعة الخرافة وال: جورج شولز( ينظرٙ)
/ ت : سييؿ نجـ األدبي/ مجموعة مف النقاد والمفكريف ات في نظرية االدب والنقددراس
 . ٔٙ/ ص ٕٔٓٓ/ ٔدمشؽ/ ط  -نوى / سوريا / ني
/فبراير آذار -شباط  ٖ-ٕ / ع/ مجمة اآلداب البيروتيةلواقعية/ الواقع وا( مبارؾ ربيعٚ)
 .ٖٔ/ ص ٜٓٛٔ/ مارس -
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 رواية النص
 وما وراء السرد

 
 
 
مصطمح ُيراد لو أن يوازي اطروحات ما إن رواية النص) 

بعد الحداثة أو) ما وراء الرواية( وقد أثير ىذا المصطمح 
في النقد االنجموسكسوني ليستوعب امداء الكتابة الروائية 
التي تستدعي االنتباه الى ذاتيا بشكل واع ومقصود فتنتظم 
عمى انيا صنعة لكي تثير التساؤل حول العالقة بين 

 اقع .التخّيل والو 
 باتريشياووخ 
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)شكؿ ىجيف( ، فإف الرواية فف قمؽ وير مستقركاف السرد جنسًا مختمطًا وغ نإ       
لفظة رواية ىي باألحرى داؿ ينتمي الى النصوص المحاذية ، أي كؿ ما  “ف أكما 

و شكمية تخص جنسًا أو يميد لو أو يحيط بو ، أكثر مما ىي سمة فنية أيسبؽ النص 
 ( .ٔ“ )معينًا 

 اف الرواية بال ىوية ؟ -ذًا ىؿ يعني ذلؾ إ
( أي بمعنى أنيا ذات نزعة ٕ)ىو كونيا ال تمتمؾ ىوية أساسية( نعـ ، )جوىر الرواية 

 متعّددة االصوات ، ومفتوحة النيايات . : كرنفالية
لشكؿ المتخّيؿ لمنص ، فما رواية ىي عمؿ مفتوح ، وىذا العمؿ المفتوح ىو اواف كانت ال

 ( ؟) النص( ؟ وما ) رواية النص
أي تجنيس أدبي ، ألنو ممتقى نصوص/ تقاطع / متمّرد عمى النص كائف ىجيف/ منفمت
 ( .ٖ)أو جيولوجيا كتابات / جدلية تذّكر نصوص/ مفترؽ نصوص
التعدّدية ناتجة عف بنية النص وليس عف تعدد القراء  ىذه، و كما اف ) النص تعّددي ( 

 فقط .
 تسيطر ومع االحتفاظ بالمعنى الدائري لممصطمح فاف النص )ىو ذلؾ الفضاء الذي ال

، وىنا يستدعي النص الى الذىف فكرة التناص ، غير اف فيو أي لغة عمى لغة أخرى
ال  -وسط نص آخرالكامف  -، والذي ىو نفسو النصحتضف كؿ نصالتناص الذي ي

 ( .ٗ( )ط بينو وبيف جذور النصينبغي الخم
وتسعى ما بعد الحداثة الى )تأصيؿ النص وانفتاحو وانكاره لمحد والحدود ، مما يجعمو 
يقبؿ التأويؿ المستمر والتأطير المتحّوؿ . وينجـ عف ىذه النصوصية النيائية النص وال 

 ( .٘)(د القراءاتالحقائؽ والعوالـ بتعدمحدودية المعنى وتعدد 
( الذيف طّبقوا فكرة ٖٜٚٔ -فكرة النص عند )أوسبنسكي وجماعتوإاّل أننا نميؿ الى 

النص عمى مجمؿ طيؼ السموؾ الثقافي الذي عّرفوه بانو : رتبة ىرمية األنظمة إشارية 
 ( .ٙتتكّوف مف نصوص( )
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ومف ثـ تقويض  وتقـو فكرة النص عمى تقويض المركزية النصّية ، أي مركزية المؤلؼ ،
، أي بمعنى اف ؽ لمنص المعنى التعددي االحتماليحتمية المعنى اأُلحادي حتى يتحق

 النص عمؿ مفتوح يمتمؾ سمطة جديدة خاصة بو .
ف تكوف بنية إطارية لمنص الذي يحمؿ بيف طياتو قوة أولكف ىؿ بإمكاف الرواية 

 االنفالت مف أي نظاـ ، بؿ ويميؿ الى التعدد الالنيائي ؟
وبمعنى آخر : كيؼ تستمد الرواية مف النص عوامؿ الخروج مف المدلوؿ الواقعي لمسرد 
باستثمار قوة الداؿ الذي مجالو النص ؟ وكيؼ يستعير النص مف الرواية أطياؼ ما وراء 

 السرد؟
) ما وراء  و) مصطمح ُيراد لو أف يوازي اطروحات ما بعد الحداثة أف رواية النصإ

الكتابة  نقد االنجموسكسوني ليستوعب امداءىذا المصطمح في ال أثيرالرواية ( وقد 
الروائية التي تستدعي االنتباه الى ذاتيا بشكؿ واع ومقصود فتنتظـ عمى انيا صنعة 

 ( .ٚلكي تثير التساؤؿ حوؿ العالقة بيف التخّيؿ والواقع()
ىو الحافة ( نتصاص الروائياإل نات النص بصيغة)نفتاح الرواية عمى إمكاإولعؿ 

الجديدة مف التحوؿ بقوة التوّجو نحو االختالؼ والمغايرة في الكتابة الروائية الجديدة . 
ولكف ىؿ االنتصاص الروائي مالئـ لبنية الواقع العربي ذي التشكيالت االجتػماعية 

 واالقتصادية المتعّددة ؟
 مف تتجو ؟: ل( أي بمعنىتجاه حركة ) رواية النصإي تحديد ينبغ .قبؿ االجابة 

، ثـ تمارس نقدىا لو في ى مجانية الواقع بعد االنغمار بوال -ية النصروا -)تتجو 
 ( .ٛصورة الوعي بالتاريخ او كشؼ الواقع عف طريؽ تشّوفو( )

ة جعؿ الرواية بنية وتقـو رواية النص باختزاؿ االنتصاص الروائي الى أدبية ُتعنى بكيفي
، تتسع الرواية الحتواء تعدّدية ةالنص عمى حدود الرواي، وبقدر ما يتمّرد إطػارية لمنص

 النص .
أكثر قدرة عمى االنفالت مف الواقع الوصفي والسردي بخمؽ السطوح  -ف رواية النصإ

المتعّددة ، والطيات المخفّية ، وأكثر قدرة عمى التشظي واالنتشار باحالة نظاـ المروي 
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متشظية في بنية واحدة ذات مستويات و جمع ىذه الجزئيات الأالى جزئيات متشظية 
 متعددة مف الدالالت .

، فقد وضعت )كراسة كانوف( لمحمد خضير  ولغرض مالحظة االنتصاص الروائي
وىي ليست ” رواية“، ألنيا حممت مصطمح أماـ إشكالية إجناسية -ؿ القارىءقب -الناقد

” ة ما وراء السردمف منطق“انيا كتابة ُقدمت  -، وباعتراؼ المؤلؼ مف جنس الرواية
 ( .ٜبشكؿ مفتوح عمى مستويات قولية ورسموية ومعرفية . )

وقبؿ ذلؾ )تعامؿ النقد الروائي مع كتابة ىشاـ القروي بحيرة واضحة ، ربما ألف نزعتيا 
( وقد عزاىا بوشوشة بف المعايير السائدة في فيـ الروايةالتحديثية المطمقة تصطدـ ب

( الى التجريب وسماىا ٜٜٙٔ –اية المغرب العربيمباحث في رو  و )جمعة في كتاب
الرواية الذىنية ، ثـ سماىا في موقع آخر )رواية المغة( غير )أف الكتابة الروائية ما بعد 

و أو بروز اشتغاليا المغوي أالحداثية تحتفي بيذه األبعاد، ألف غمبة التجريب في بنائيا 
سماتيا ، باإلضافة الى سمات وخصائص عماؿ الذىف والذىنية في نسؽ تنضيدىا مف إ

 ( .ٓٔأخر الزمت نزعة ما بعد الحداثػة ( )
 

ليست  ،لمحمود المسعدي(  ث أبو ىريرة قاؿحدّ )ف أورأى الدكتور صالح الديف بوجاه ب
انيده الخبر بأس ) وىوة ، انيا سميمة جنس الخبر،مف جنس القصة ، وال مف جنس الرواي

اليـو مف أياـ العرب/ وىو القصة/ وىو / وىو وىو الحديث وعنعنتو الكالسية المعتادة/
 ( .ٔٔ/ وىو الرواية عمى وجو العمـو واالطالؽ ( )السيرة/ وىو الحكاية

نص تبمغ بو مسألة ترافد االجناس درجة “أّما )االنساف الصفر( لعز الديف المدني ، فيو 
لفصؿ النقدي او الخاطرة االفالت مف كؿ قيد ، فيو ليس مف قبيؿ القصة او المقالة اوا

او الرواية اوالمقطع الشعري .. انما ىو أفؽ يتوؽ الى اختزاليا جميعًا في ضرب مف 
 ( .ٕٔ” )الشطح المغوي واالسموبي االيقاعي العرضي المتفّرد
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يات نظر مبأرة : المؤلؼ/ لسميحة خريس تنفؾ مركزية الرواية الى وج "خشخاش“وفي 
لروائي ، ويتقاطع فييا النص المقروء مع النص المكتوب في / الناقد في الخطاب االسارد

 عمؿ مفتوح ال يمثؿ الواقع ، ولكنو مواز لو في الشكؿ والداللة .
ـ رواية )ذات( اـ رواية )أفكار( أـ رواية )ال أولكف رواية النص: أىي رواية )لغة( 

 رواية( ؟
ف أجناس المجاورة يتيح لمرواية اف تعددية النص وقوة انفتاحو المغوي والداللي عمى األ

 .ؿ المركب مف أطياؼ ما وراء السردتكوف ذلؾ الك
ىؿ ىناؾ روايات عراقية قابمة لمنمذجة :  (نتصاص الروائي) اإلمف خالؿ مالحظة  إذاً 

 بالمعنى النصوصي لػ ) رواية النص( ؟
 تمؾ مسألة بحاجة الى مقاربة أخرى .

  إحاالت 
 ٜٜٔٔ/ منشورات ىج/ ت : رشيد بنحّدوالروائي : تقنيات ومنا/ النص ( برنار فاليطٔ) 
/Nathan Paris   ص /ٕٕ . 
( واالس مارتف/ نظريات السرد الحديثة/ ت : د. حياة جاسـ محمد/ المجمس االعمى ٕ)

 . ٛٗ/ ص ٜٜٛٔلمثقافة/ 
ة( منشورات الغسؽ نقدي -الكتابة بأفؽ آخر )مقاربات ميتا /( عباس عبد جاسـٖ)

 . ٜٓ/ ص ٕٓٓٓ/ ٔ/ ط / بابؿ لمطباعة
( روالف بارت/ مف العمؿ الى النص/ ت : د. محمد درويش/ مجمة الثقافة االجنبية/ ٗ)

 . ٓٗ،  ٜٖ/ ص ٜٜٜٔ( السنة العشروف/ ٔع )
الثقافي العربي  / المركزعد البازعي / دليؿ الناقد األدبيد. س -( د. ميجاف الرويمي ٘)

 . ٖٗٔ/ ص ٕٓٓٓ/ ٔ/ الدار البيضاء/ ط 
/ مجمة ية االنواع البنيوية والسيميائية/ ت: كاظـ سعد الديف/ نظر ( توماس جي ونرٙ)

 . ٖٚ/ ص ٜٜٚٔمنة عشر/ ( السنة الثاٗ - ٖالثقافة االجنبية / ع )
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د والتحديث / مجمة / الرواية العربية في تونس : التقمي( ينظر : د. عبد اهلل ابو ىيؼٚ)
 . ٖٓٔ/ ص ٜٜٜٔمايو/  -ر آيا ٗٗ/ ع الكاتب العربي

/ الرواية الواعية بذاتيا وتطبيقياوينظر أيضًا : المرجع األصؿ : رواية النص : نظرية 
 . ٜٗٛٔ -باتر يشاووخ / لندف 

 . ٗٓٔ/ ص ( د. عبد اهلل ابو ىيؼ/ الرواية العربية في تونس / المرجع نفسوٛ)
ة مفتوحة ما وراء الرواية / ورقة لمنص/ الرواية بوصفيا بنية إطاري( عباس عبد جاسـٜ)
 ٕٛ - ٕٙممتقى بغداد االوؿ لندوة قضايا الرواية العربية المعاصرة / مف مقدمة الى / 
 /ٕٕٓٓ . 
 . ٔٓٔ/ ص / الرواية العربية في تونس/ المرجع السابؽ( د. عبد اهلل ابو ىيٓٔ)
السردية  اع في المدّونة/ مدخؿ الى ترافد االجناس واالنو ( د. صالح الديف بوجاهٔٔ)

 . ٙٓٔ/ ص التونسية/ مجمة الكاتب العربي/ مرجع سابؽ
اع في المّدونة السردية / مدخؿ الى ترافد االجناس واالنو ( د. صالح الديف بوجاهٕٔ)

 / الصفحة نفسيا .التونسية/ المرجع نفسو
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 رواية الرواية
 والمؤلف المنظور

 
 
 

 ” .يخفى عنو مركز المؤلف والراويلم يعد القارىء يتقّبل بسيولة أن “ 
                                     

 أويميولاير روالف بورنوؼ / 
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، مرة لعالقتنا التثقافية مع اآلخركانت ث -( الرواية عندنااالعتراؼ باف ) نشأة يجب     
ال بد منيا في  وعمى الرغـ مف أف ىذه المثاقفة غير متكافئة مع اآلخر ، فيي حاجة

تأسيس الذات وبناء ثقافة الرواية في بالدنا )بخمؽ تواصالت أخرى تتـ مف موقع 
 ( .ٔالمقابسة مع اآلخر والمماثمة مع نتاجو( )
وعمى الرغـ مف جدة استخداـ مصطمح) رواية ولنا في رواية الرواية تجارب جديدة ، 

رواية في الغرب بوصفو نزعة جديدة ( فاف ىذا النمط مف الكتابة ظير في تاريخ الالرواية
عناصر  -في كيفية دخوؿ الروائي في الرواية كمؤلؼ لروايتو ، وقد زعزعت ىذه الكيفية 

المنظومة المعيارية لمرواية، السيما بعد أف حّؿ المؤلؼ المنظور محؿ المؤلؼ الضمني، 
الرواية  مما ترتب عمى ذلؾ اعادة النظر بػ )وجية النظر( في امكانية طرح نظرية

 بوصفيا رواية.
وقبؿ اف نعرؼ الكيفية التي تزعزعت فييا المنظومة المعيارية لمرواية بػ ) رواية الرواية( 

) رواية اريخ الشكؿ السردي لمرواية ، وىؿينبغي معرفة أكثر التمفصالت تطورًا في ت
 الرواية ( شكؿ أكثر تطورًا مف شكؿ الرواية السائد؟

بعد الحرب العالمية الثانية الى اف ) موت الرواية ( قد يكوف  لقد ألمح بعض النقاد ما
 وشيكًا ، وربما كاف السبب ىو اف البناء الطبقي الذي زّود الرواية بموضوعاتيا قد

 ( ٕ( لما بعد الرأسمالية الصناعية .)ُأستبدؿ بػ ) المجتمع الجماىيري
د سيموف ومرورًا بفولكنر اقترحت بدءًا مف جويس الى كمو  -وىناؾ مف رأى اف الرواية 

 .  Fiction( ٖ) -قصصي ، واف تكشؼ عف نفسيا كخياؿ اف يختفي منيا كؿ خط -
(  Romaanesqueولكف تاريخ الرواية الفرنسية يميؿ بعد بمزاؾ الى )استبعاد الروائي 

 ( .ٗ)رواية بال أحداث غير متوقعة وبال حبكة( )
أكثر خروجًا عمى  -يطاني لورنس سيترف) لمكاتب البر  تريستراـ شاندي“ولعؿ رواية 

في لجـ اي حركة حديثة( فأدخؿ “قواعد المعبة السردية بكسر إطار الرواية بقصدية 
، ة عمى شكؿ فقرة طويمة بالالتينيةانحرافا غير معقوؿ في السياؽ يمنع تطور الرواي

ا صفحة فارغة تواجييا عمى الصفحة المقابمة ترجمتيا الى االنكميزية ، وبعد ذلؾ يترؾ لن



 36 

، تتموىا صفحة مميئة بتعاريؼ رخامية ، ثـ مجموعة مف النجـو المستخدمة بيضاء
استخدـ ستيرف كؿ شيء لمنع تطور القصة ، والضفاء “كفاصؿ بيف الفقرات ، وبذلؾ 

، ثـ قاـ وسط( الروايةع )اإلىداء( و)التقديـ( في)كما شاء اف يض” الغموض عمييا
 لعب حر في المناقمة السردية .بتحريؾ الشخصيات عمى وفؽ 

ويتمثؿ دخوؿ الروائي في ىذه الرواية بػ )مونولوج داخمي( يقوـ بو راو واحد ىو )تريستراـ 
شاندي( إذ يتقصى فيو باسموب استبطاني تطور شخصية المؤلؼ نفسو )لورنس ستيرف( 

 ( .٘باطواره المختمفة )
اف المؤلؼ لورنس ستيرف   -خؿ الرواية دا -” تريستراـ شاندي“اف العالمة الفارقة لرواية 

لـ يدخؿ في الرواية كمؤلؼ لروايتو، وانما كاف ىو موضوع الرواية ، وىذه العالمة تشكؿ 
 سمة فرؽ وقيمة وحداثة .

 -وبعد ظيور المؤلؼ المنظور في الرواية ، وىو يكتب رواية عف نفسو داخؿ الرواية 
مي في)االلحاف المتقابمة( صار بوسع والدوس ىكس” مزيفو النقود“كأندريو جيد في 

المؤلؼ اف يقّدـ ذاتو بوصفيا مواضعة لرواية او وجية نظر تقدـ منيا الرواية ، وفي 
المؤلؼ الضمني عف موقع رؤيتو ، فألغى المسافة  -ذلؾ زحزح المؤلؼ المنظور فييا 

ء ، ألف بيف البعد ووجية النظر ، مما انزاح معيا حاجز الرؤية بيف المؤلؼ والقارى
 ( .ٙ” )القارىء لـ يعد يتقّبؿ بسيولة اف ُيخفى عنو مركز المؤلؼ والراوي

 -كما يقوؿ وايف بوت  -أي ثمة اختالؼ بيف مؤلؼ مخفي )يقؼ وراء الكواليس( 
 -( ومؤلؼ منظور بذاتو ٚ“ )و كخالؽ غير مكترث أكمدير مسرح او محّرؾ دمى 

ىذا االختالؼ ناجـ عف طريؽ اختيار المؤلؼ  -كمواضعة لمخمؽ والتخميؽ الروائي
لموقع رؤيتو في كتابة الرواية ، وقد شاعت ىذه الطريقة كتقنية او نزعة جديدة لكتابة 

نوـ االغنياء( ليوسؼ  -رواية داخؿ الرواية ، فقد كانت رواية)شكاوى المصري الفصيح 
الفصيح ، وىي رواية  شكاوى المصري -القعيد تروي مغامرة مؤلؼ يكتب رواية يسمييا 

داخؿ الرواية يؤلفيا بطؿ الرواية ، ولكف ىناؾ نموذج مشابو ليا في الرواية الفرنسية 
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( لفالديمير ناباكوؼ الكاتب الذي يتناوؿ ىي)حياة سيباستياف تايت الحقيقيةالجديدة 
 شقيقو الراوي في الرواية .

كس فييا اغترابية الرواية الجديدة تع -وتمارس رواية )اليؤالء( لمجيد طوبيا لعبة غرائبية 
المضادة لمواقعية ، ليس بصيغة المحاكاة الشكمية ليا ، وانما بصيغة الحوار الشكالني 

 معيا ، وخاصة عمى مستوى توظيؼ الالمعقوؿ في الشكؿ :
) ىذه الرواية لـ تقع ىنا ، لـ تحدث اآلف ، وانما حدثت إّباف زمف غير مؤكد وفي       

 روفة ( .بقاع غير مع
وكذلؾ بقية ” تخيمية غير موجودة -والذي ىو أنا  -) اف شخصية الراوي       

 الشخصيات .
اف ) اليؤالء( بنية داخؿ بنية ، وحدث داخؿ حدث ، تنفي فييا وحدتا الزماف والمكاف 

رواية ال أساس ليا مف “ويتالشى الوجود بالالوجود ، وىذه البنية عمى حد تعبير المؤلؼ 
 . الصحة(

قاعدة مألوفة ، اي مف اسـ اف التغريب فييا يبدأ مف “ولعؿ أىـ ما في ىذه الرواية 
إيبوط نسبة الى االسـ الثاني “، فقد اخترعت الرواية مدينة طوبائية اسميا المؤلؼ

نسبة الى االسـ ” الديجـ“المقموب لمؤلفيا )طوبيا( واخترعت الرواية أيضًا طاغية اسمو 
 فيا )مجيد( .الثاني المقموب لمؤل

وفي رواية )لعبة النسياف( لمحمد برادة مواضعة روائية معكوسة قائمة عمى اف المؤلؼ 
 فييا ىامش والراوي ىو المركز ، ألنو أوسع معرفة منو :

/ أعرؼ اكثر مما السرد الناقؿ ليا مف راو الى آخر)أنا راوي الرواة / الماسؾ بخيوط    
ناثرة بيف عب كيؼ أوّجو السرد / الممـ خيوط الحكي المتيعرفو باقي الرواة / األىـ واألص

 .  ٖٓٔ/  ٜٛ،  ٖ٘/ ص اكثر مف سارد( الرواية
ويحدث ىنا أف ينحسر دور المؤلؼ ، وتنفؾ المركزية النصّية ، واف يظير دور القارىء 

 ، وتمؾ داللة تشي بالحوارية، وتعد وجيات النظر: 
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/ إنني أتحمؿ أمامؾ اييا القارىء لى زمنيفداعي ألف تجزىء الزمف ا )قمت لممؤلؼ ال
وىذا يعني  ٖ٘ٔ،  ٖ٘( الرواية / ص سرد ىذا الفصؿ حتى يطمئف المؤلؼ مسؤولية

وجو مضاعؼ لمؤلؼ الرواية ، أما المؤلؼ داخؿ الرواية ، فعمى الرغـ  -اف راوي الرواة 
مة المعيارية منو يمثؿ ذات المؤلؼ االولى ، فإف وجية نظره جزء ال يتجزأ مف المنظو 

 وفي صراع غير متكافىء معو . -لراوي الرواة 
انيا تشتغؿ عمى كيفية توظيؼ انقساـ الوالءات داخؿ  -كف العالمة الفارقة ليذه الروايةول

الراوية ، وذلؾ لنقؿ المركزية النصّية مف الصوت الواحد الى التعددية الصوتية ، وكيفية 
ات التمقي واالستجابة ، وكاف ذلؾ إيذانًا توظيؼ مقولة القارىء بوصفيا مف جمالي

 بإنحسار دور المؤلؼ، واالنقالب عمى دكتاتورية الراوي الكمي العمـ والمعرفة .
لغائب طعمة فرماف ” ظالؿ عمى النافذة“وعمى نحو مغاير ال ينزاح المؤلؼ في رواية 

في الرواية الذي  عف المركز ، وانما يتمركز حوؿ ذاتو داخؿ الرواية )وىو بمثابة الروائي
يكتب في البداية ألصدقاء مفترضيف ، ثـ تصبح  كتابتو غير موجية ألحد ، بؿ لنفسو( 

(ٛ. ) 
ليذا فالحّيز الذي يشغمو )ماجد( داخؿ الرواية ، واعني بو )المجاؿ اوالموقع الذي إختاره 

،  و صراع داخؿ المنظومة المعياريةأالمؤلؼ لو( لـ يتسع ألف يكوف مواضعة لحوار 
ألف المؤلؼ الضمني لـ يسمح لو في أف يتدخؿ في صنعة الراوية بوصفيا كشفًا لرواية 

/ االفتراضي المنظور( وتقّيد بوعي مؤلفو الضمني )ماجد( المؤلؼ ، مما حّدد موقع
 لدرجة انحسرت رؤيتو وتجّمد دوره في الرواية .

يدخؿ في  -الديف زنكنو لمحي ” ويبقى لمحب عالمة“إاّل اف المؤلؼ المنظور في رواية 
 حوار مباشر مع شخصياتو الروائية ، لدرجة يخشى اف يتمرد عميو شخوصو :

، وراحوا يطالبونني بحياة أخرى ويفرضوف رى ماذا يحدث لو تمرد عمّي شخوصيت     
 ( .ٜ” )عمي حياة يضعونيا ألنفسيـ
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بقناع ال يظير المؤلؼ المنظور بوجو آخر لمؤلؼ ضمني او  -في ىذه العّينات 
شخصي ، وقد يكوف موجيا مف سارد أعمى منو في ادارة المنظومة المعيارية لمرواية ، 

 وكأنو ذات غير فاعمة او خالؽ غير مكترث فييا .
و أواف كانت الرواية عبارة عف وجية نظر ، فػ )اف وجية النظر تنتمي لممؤلؼ نفسو 

عف المؤلؼ )وربما في صراع مع تكوف جزءًا مف المنظومة المعيارية لمراوي بانفصاؿ 
 ( .ٓٔمعياره ( أو )تنتمي ألحدى الشخصيات( )

تعرض منظورات مختمفة لعممية واحدة ىي  -فاف رواية الرواية -ومف خالؿ ىذه العّينات
ذًا بـ تختمؼ الكيفية التي ظير بيا عبد الخالؽ إ: )رواية الرواية او ما فوؽ الرواية( .. 

لخمؽ( كمؤلؼ يكتب رواية عف نفسو داخؿ الرواية ، والكيفية الركابي في )سابع اياـ ا
التي ظير بيا أحمد خمؼ في )موت األب( والكيفية التي ظيرت بيا لطفية الدليمي في 

كمؤلفة لرواية داخؿ الرواية ، والكيفية التي ظير بيا سعد محمد ” خسوؼ برىاف الُكتبي“
 رحيـ في )غسؽ الكراكي( ؟

 يات( سياقات جديدة في الكتابة الروائية ؟ىؿ استدعت ىذه )الكيف
ثـ كيؼ يمكف التمييز بيف التخييؿ والحقيقة ؟ أي ىؿ يمكف مقابمة التخييؿ بالحقيقة 

 والصدؽ بالسرد ؟
 ىذا ما سنؤّسس لو في سياقات ُأخر .

  احاالت 
( ٙاالردنية / ع )“ اوراؽ “مة / مجعرج/ اسئمة النص الروائي العربي( د. واسيني األٔ)
 . ٓٓٔ/ ص ٜٜ٘ٔ/ ٔت
/ المجمس / ت: د. حياة جساـ محمدالحديثة ( ينظر : واالس مارتف / نظريات السردٕ)

 . ٕٔ/ ص  ٜٜٛٔاالعمى لمثقافة / 
 . ٜٓ/ أسباب عممية )اعادة النظر بالفمسفة( ص ( ينظر: بيار بورديوٖ)
 / الصفحة نفسيا .: بيار بورديو/ أسباب عممية/ المرجع نفسو(  ينظرٗ)
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/ االردنية” اوراؽ“مة / ت : ألياس فركوح / مج: ميالف كونديرا / قصة تغييرنظر( ي٘)
 . ٚٓٔ/ ص مرجع سابؽ

/ ت : نياد التكرلي/ دار السؤوف عالـ الروايةلاير أويميو /  -( ينظر : روالف بورنوؼ ٙ)
 . ٜٚ/ ص ٜٜٓٔالثقافية / بغداد/ 

/ عالء العبادي/ مجمة الثقافة االجنبية/ ت: ( ينظر : وايف بوث/ البعد ووجية النظرٚ)
 . ٘ٗ/ ص  ٕٜٜٔ( / ٕع )
/ دار الشؤوف ني في الرواية العربية في العراؽ/ البناء الف( د. شجاع مسمـ العانيٛ)

 . ٙٗٔ/ ص  ٜٜٗٔالثقافية / بغداد / 
ني في الرواية العربية في العراؽ/ دار الشؤوف / البناء الف( د. شجاع مسمـ العانيٜ)

 . ٚٗٔ/ ص ٜٜٗٔفية / بغداد/ الثقا
بوريس اوسبنسكي/ شعرية التأليؼ/ ت : سعيد الغانمي/ مجمة الثقافة  ( ينظر :ٓٔ)

 . ٜ/ ص  ٜٜٔٔ( لسنة ٔ/ ع )االجنبية
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 سابع أيام الخمق
 )نظرية الرواية بوصفيا رواية( *

 
 
 

 ( نفسيا رواية كل نظرية لمرواية يجب أن تكون ىي) 
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( يظيػػػر مؤلػػػؼ الروايػػػة بوصػػػفو ٔ)( لعبػػػد الخػػػالؽ الركػػػابيالخمػػػؽيػػػاـ أ)سػػػابع  فـــي      
بكيفية مغايرة لممعايير المندرجة في كتابة الرواية عمى وفػؽ خاصػيات  -مواضعة لمرواية 

 نصية جديدة منيا : 
اف مؤلؼ الرواية نسؽ مف قيـ تنتمي لمؤلؼ مألوؼ لدى القارئ يكتب رواية عف  -1

ـ مف انو يمثؿ فييا ذاتية الخطاب ، فانو ال يحتكر نفسو داخؿ الرواية ، وعمى الرغ
اإلخبار فييا بمفرده ، وانما يفتح المجاؿ لحركة الشخصيات واالفكار واالحداث في اف 

يا ، ليذا فالمؤلؼ : تنمو وتتشكؿ وتتغاير تبعًا لموقع الرؤية العاكسة ليا والمنعكسة في
 ( ٕداء وسيطة متعددة ( )/ ناقؿ سرد ) بنية ذات اص/ فاعؿ خطابخالؽ شخصيات

اف رواية المؤلؼ جامع روائي ألساليب وانساؽ واصوات مختمفة تنمو وتتشكؿ عمى  -4
وفؽ طبقات متدرجة في الصعود واليبوط تعبيرًا عف ثنائية حركة التاريخ في صعودىا 
وىبوطيا ، لدرجة تتعدد طبقات المنظور الروائي بفعؿ تعدد طبقات الرواة مما تغدو ىذه 

 د مستويات التأليؼ الروائي .التعددَية استطالة اخرى لتعد
    / المروي( شكؿ متداخؿ متخارج بيف ) الراوي -/ رواية المؤلؼ اف مؤلؼ الرواية -0
/ الكماؿ( و)الشفاىية ( و)العمـ/ الديف( و)النقصسيرة/ الو) الرواية التجميع/ االقتباس(و)

 / الكتابية( .
ثرنا اف نتحرؾ بسياؽ دائري مف آ -وألغراض الُمعاينُة النصية ليذه الخاصيات الثالث 

 عمى وفؽ ثالثة مستويات محايثة لموقع رؤية المؤلؼ .  -الفيـ 
 حرفيات المؤلؼ الروائية :

اف كاف باختيف قد أكد اف )الرواية ككؿ ىي ظاىرة متعددة االساليب متعددة المغات 
ب وسردية ( فاف )سابع اياـ الخمؽ( جامع روائي بيف ذاتية الخطاٖمتعددة االصوات( )

/ شكالنية القصد / شفاىية المحكي ومروية المكتوب/ وثيقة المؤرخ وفضاء التاريخاالخبا
وتعددية التأويؿ، وبيذه التعددية تتعدد حرفيات المؤلؼ الروائية، مما يزيح الحدود بيف 

ية ألف النظرية والرواية وتنعدـ المسافة الفنية بيف القارئ والمؤلؼ، إذ تسعى نظرية الروا
 / متقاطعة في آف واحد .تكوف رواية بخطوط متوازية
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والستخراج حرفيات المؤلؼ الروائية آثرنا اف نتحرؾ في الحيز الذي يشتغؿ عميو المؤلؼ 
مف موقع رؤيتو ، وطريقة اختياره ليذه المواضعة الروائية ، وخاصة اف المؤلؼ اختار 

المؤلؼ في صعود ونزوؿ ، اف يكوف سابع الرواة ، ومف سادس الرواة تنطمؽ حرفيات 
صعود الشخصيات نحو المؤلؼ بوصفو مركز الخمؽ الروائي ونزوؿ المؤلؼ بدوره نحو 
الشخصيات بوصفيا وجيات نظر متدرجة مف المستقبؿ الى الحاضر، ثـ اإلرتداد الى 
الماضي فالمستقبؿ ثانية )سأتتبع عروج شخصياتي الروائية صعودًا نحو المؤلؼ وعروج 

ره نزواًل نحو تمؾ الشخصيات ليدرؾ الطرفاف وحدتيما عمى صفحات ىذه المؤلؼ بدو 
 -تعينات  -افكار  -صور  -أخمية  -الرواية فما كاف موجودًا في ذىف الروائي بالقوة 

 . ٕٜٕسيتحقؽ في الرواية بالعمؿ عمى شكؿ حروؼ وكممات( الرواية / 
نقطة المراقبة / في مواضعة  / داللة الشكؿ /قع رؤية المؤلؼ تنبثؽ بؤرة السردومف مو 

روائية جامعة لنصوص متقاطعة ) روايتي تكمف في تمؾ االشياء المتنافرة : نصوص 
 . ٖٗٔ/ صت عرفانية وُأخر ادبية ( الروايةشفيية ، وثائؽ وتواريخ وكتابا

 ولكف ما الذي يجمع بيف ىذه النصوص ؟
ذي يجمعيا ىو االسموب عف سؤاؿ المؤلؼ نفسو في الرواية ؛ التجيب شخصية الشاعر  

الحديث لمرواية . فقد قاؿ باختيف )اسموب الرواية ىوتجميع الساليب ولغة الرواية ىي 
 . ٖٗٔنسؽ مف المغات( الرواية / ص

وعمى الرغـ مف اف كثافة الرواية تتركز في ذات المؤلؼ، عمى ىيأة مواضعة مستديرة 
نغمؽ عمى نفسو بصيغة تمركز بحركة الشخصيات والرواة، فاف موقع ىذه الذات غير م

الذات حوؿ نفسيا المتالؾ العالـ ، وانما تنزاح فييا الذات عف المركز ، ولكف مف دوف 
اف تتخمى عنو ، إذ تفسح المجاؿ لتنوع وجيات النظر بصيغ التحاور أو التعارض فيما 

غة وتختفي عبر دورات اإلخبار السردي بصيتظير  بينيا ، ومنيا وجية نظر الراوي وىي
/ إشراؽ الصفات / اشراؽ فصوؿ مف الرواية ) اشراؽ االسماء) قاؿ الراوي ( في ثالثة 

الذات( وتنتمي مقولة الراوي الى )شبيب طاىر الغياث( وعمى الرغـ مف انيا تمثؿ وجية 
نظر تنتمي الى المنظومة المعيارية لممؤلؼ ، فيي تمثؿ شخصية نصية موازية لممؤلؼ 
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لراوي مع مقولة المؤلؼ اي تتساوى ىنا الشخصية الروائية مع لدرجة تتعادؿ مقولة ا
شخصية المؤلؼ حيف تشكؿ شخصية الغياث سادس الرواة في المخطوط شرطًا لوجود 
المؤلؼ سابع الرواة بدليؿ اعتراؼ المؤلؼ نفسو لمرواي شبيب طاىر الغياث ) وانت في 

يا حسب ، بؿ انت تقؼ في روايتي التي ما تزاؿ قيد االنجاز ال تقؼ خمؼ كؿ سطر في
صميميا ، فموالؾ ، ولوال  االوراؽ التي كتبتيا الّي لما جرؤت عمى كتابة حرؼ واحد 
 -منيا بؿ ال اكتمؾ اف ذلؾ السطر الذي كتبتو عمى المظروؼ الذي حوى اوراقؾ 

والذي تجيز لي بموجبو ما كتبتو قد يساعدني عمى استمياـ طريقة االسناد التراثية شكاًل 
بط بو النصوص ببعضيا فما يعزز ىذا االمر كوف تمؾ النصوص رويت أو كتبت مف ار 

    /الرواية.عة سرد تمؾ االحداث ىذا االتجاه(قبؿ عدة رواة فضاًل عف اتخاذ طبي
 .ٜٜٔص

وتتسع الرؤية التي تُقدَّـ منيا الرواية الف تكوف صيغة نظرية لمرواية، فيي التطغي عمى 
بعيا بطابعيا الميسمي وانما ىي مواضعة لظيور مستويات وجيات نظر الشخصيات لتط

متباينة مف التعبير: رواة ماثموف وعاكسوف غائبوف في السرد الروائي وىـ يختمفوف فيما 
بينيـ في تأويؿ االحداث بفعؿ اختالؼ اوجو السيرة شفاىيًا وكتابيًا، كما اف التدويف 

يف المرحمة الشفاىية والمرحمة الكتابية ، يشكؿ بالنسبة ليـ بنية وسيطة لممتقى التقاطع ب
ومف جدؿ التعالؽ بيف ذاتية الخطاب وسردية االخبار يتعيف مف موقع رؤية المؤلؼ اف 
يكوف الراوي السادس )الغياث( ساردًا مخبرًا واف يكوف المؤلؼ سابع الرواة مستمعًا لسرده 

 ا. ومف ثـ مؤلفًا لنص " سابع " اتخذ شكؿ ىذه الرواية ومضموني
واف كاف المؤلؼ قد اختار مواضعة روائية تبدأ بوجية نظر الراوي السادس صعودًا 
تنتيي بو سابعًا لمرواة نزواًل ، فاف ىذه المواضعة بمثابة طبقات متدرجة مف وجيات 
نظر متداخمة متخارجة في الصعود والنزوؿ عبر سمسمة مف الرواة، اي اف اإلخبار 

 ؿ ليصب في الطبقة ػ السابعة. السردي يرشح مف اعمى الى أسف
إذًا في )سابع اياـ الخمؽ( يتربع المؤلؼ محور الرواية، وعمى مرأى مف القارىء تجري 
وقائع الخمؽ: رواة وشخصيات وافعاؿ تتخمؽ/ تتحرؾ/ تتغير/ تتطور/ تبعًا لموقع رؤية 
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مضافة المؤلؼ كمنظومة لالستقباؿ واالرساؿ وىنا تنطبؽ عمى المؤلؼ ػ قاعدة جديدة 
( ِٗلما ُحدِّد بالنسبة لوجية النظر اصطمح عمييا تودوروؼ بػ )مقولة المستمع السارد()

خالؽ شخصيات عمى وفؽ مواضعة متحركة بالتخميؽ  -كمستمع لمسرد وكسارد فاعؿ 
واالكتشاؼ الروائي اذ يقوؿ ) بدر فرىود الطارش( لممؤلؼ في الرواية )دع بدر فرىود 
الطارش وىو اسـ غير شاعري قد يثير النفور يتحرؾ مف خالؿ كمماتؾ مف دوف قناع 

التي وء السمعة فأنا رجؿ اعشؽ حقائؽ التاريخ فاطمقني في روايتؾ بعالتي وجنوني وس
/ دعني أرى نفسي كما ُجبمت عمييا وامنحني وىـ رافقت مولدي مف دوف ذنب مني

 .ٗٔاالحساس بالخمود فكؿ مادوف ذلؾ زائؿ وقبض ريح ( الرواية / ص
اما المؤلؼ فيقوؿ عف شبيب طاىر الغياث ) انني جعمت منو أحد االشخاص الميميف 

 . ٕٓٓ/ صميو متف الراووؽ الجديد( الروايةي يعتمد علروايتي بؿ البطؿ المحوري الذ
إذًا المؤلؼ مواضعة مستديرة  بشخصيات عاكسة لموقع رؤيتو ومنعكسة فييا كما انو 

 محور لوجوه متناوبة في مرآوية السرد. 
ولكف مايعنينا ىنا ػ ليس السرد صيغًة او قاعدة بؿ الكيفية التي تتبناىا الرؤية أو الكيفية 

ي كيؼ قدـ ، أالنظر في بناء مستويات التعبير أو اإلخبار بيا  التي تنتيجيا وجية
 المؤلؼ ذاتو لنا، وكيؼ اطمعنا عمى االحداث مف موقع رؤيتو في الرواية.

واذ اختار المؤلؼ اف يكتب رواية عف نفسو داخؿ الرواية، واف يكوف سابع الرواة فييا ، 
ية قد حددت منذ البداية شكؿ فاف طريقة االختيار ىذه في تقديـ ذاتو كمواضعة محور 

ومحتوى الطبقات المتدرجة لمنظور الرواية ، والسيما انو اتخذ مف ىذه الكيفية شكاًل 
وداللة وطريقة لبناء متدرج يبدأ بخط سابع في الصعود مف الراوي السادس حتى الراوي 

اختار  االوؿ وبخط متدرج يبدأ في النزوؿ مف الراوي االوؿ حتى الراوي السابع اي انو
شكاًل يتألؼ مف ستة اقساـ تشكؿ فييا ذاتو مواضعة روائية حاوية ومحتواة ليا في قسـ 

ومف  ٚ/ صمماتو تحت عيني القارىء( الروايةسابع )ىو ىذا الذي تتشكؿ حروفو وك
دي وتعني ) رفع الحديث الى موقع ىذه الرؤية انتيج طريقة االسناد( في اإلخبار السر 

الرواة عف طريؽ: السماع / القراءة / االجازة / المكاتبة / الوجادة ( عبر سمسمة مف قائمو



 51 

/ وقد حددت ىذه الصيغ الكيفية في التركيب التي تدرًّج بيا اإلخبار السردي الى جانب 
( تيف ) السيرة / الروايةالكيفية التي ترتب بيا وتدّرج الخطاب الذاتي ثـ مازج بيف الكيفي

شكؿ متدرج بصيغ خطابية/ سردية متداخمة متخارجة ) بيف فانتج منيا كيفية واحدة ذات 
النص الشفيي لمراوي االوؿ ونصي الكتابي الذي مازاؿ في طور التشكؿ والنمو، ستتخذ 
النصوص االخر مواقعيا: فنص عبد اهلل البصير يقود الى نص مدلوؿ اليتيـ الذي يقود 

ا ػ اف استطعت اف ابرىف بدوره الى نص عذيب العاشؽ في حيف استند أنا في نصي ىذ
في ختاـ ىذه الرواية عمى جدارتي بأف اغدو سابع الرواة ػ الى نص الراوي السادس 
شبيب طاىر الغيات ، الذي يستند بدوره الى نص الراوي الخامس ، ذاكر القيـ ( الرواية 

 . ٗٛٔ/ص
ولكف القارىء يجد نفسو وسط جمع روائي غير متجانس مف حيث السطح الخارجي 

رواية )ىكذا وجدت نفسي فجأة ازاء حشد نصوص تفتقد االتساؽ واالنسجاـ شكاًل لم
ومضمونًا ػ كاسيتات واوراؽ مكتوبة ، نصوص عرفانية، وسير شعبية ، واساليب تتعمؽ 
بكيفية تحقيؽ المخطوطات ػ نصوص ليس مف اليسير تطويعيا عمى نسؽ فني ينتج 

الجمع مقصود بذاتو إذ حدد بورخس غير اف ىذا  ٘ٛٔرواية معاصرة( الرواية/ ص 
بمساف الشاعر صديؽ المؤلؼ في الرواية ػ اربع تقنيات اساسية لالدب الحديث )الكتاب 

 ٖ٘ٔص داخؿ الكتاب/ وعدوى الواقع بالحمـ/ والسفر في الزمف/ والمضاعفة( الرواية/
ات ) ترى وازاء ىذه الفرضية النظرية يتطمع المؤلؼ الى امكانية الجمع بيف ىذه التقني

ىؿ باستطاعتي استثمار تمؾ التقنيات االربع في روايتي ىذه؟ فكرة لـ اجير بيا وانا 
 .ٖ٘ٔاتقدـ الشاعر مجتازًا الصالة الغارقة في الظالـ( الرواية/ص

ف يكوف مواضعة لرواية صارت نظرية الرواية أومف اختيار المؤلؼ لموقع رؤيتو في 
يا صار المؤلؼ دليؿ القارىء الى اعادة كتابة دليؿ المؤلؼ في كتابة الرواية ، ومع

المقروء مف الرواية: الرواية مضمونًا لمراووؽ/ كتاب االنساف الكامؿ في معرفة األواخر 
واألوائؿ اتجاىًا لمضموف الرواية/ مخطوط الراووؽ موضوعًا لمرواية/ متحؼ االسالؼ 

مدينة االسالؼ مكانيًا شكاًل ومضمونًا لمرواية/ المتحؼ والمخطوط وجيات التاريخ 
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وزمانيًا/ مدينة األسالؼ حروؼ وكممات/ مدينة األسالؼ مدينة البشر واالسمنت 
والحجر/ صفحات ذاكر القيـ الثماني دلياًل في كتابة ىذه الرواية/ النقص والكماؿ في 

 الفمسفة االسالمية فكرة لمرواية.
بناء راووؽ جديد أوجده  ويدرؾ القارىء اف ىدؼ المؤلؼ يتخطى )متف الراووؽ( الى

( التي يبدأ بيا الفصؿ ؽ مقولة اإلخبار السردي ) اخبرنيستة رواة مف قبمو عمى وف
االوؿ المعنوف بػ )كتاب الكتب سفر االلؼ( وتبدأ بيا الفصوؿ المعنونة بػ )اشراؽ 
االسماء/ اشراؽ الصفات/ اشراؽ الذات( وكذلؾ الفصوؿ المعنونة بػ )كتاب االنية/ كتاب 

 ليوية/ كتاب االحدية(. ا
ف يكوف مستمعًا تابعًا لمراوي أوالف الرواية ليست سردًا فقط فاف المؤلؼ اليكتفي ب

و ) قاؿ الراوي ( وانما يسعى مف موقع رؤيتو الى تقديـ ذاتو أالسادس بصيغة )اخبرني( 
)لقد نشطارية اذ يقوؿ لو صديقو الشاعرفي مواضعة حوارية ػ ديالوجية ذات طبيعة ا

وقعت عمى فكرة استثنائية تجسد عمييا لو عرفت كيؼ تستثمرىا لصدؽ عمى روايتؾ ما 
 قالو واحد مف كبار نقاد الرواية العالمييف : 

  ٖٕٓ) كؿ نظرية لمرواية يجب اف تكوف ىي نفسيا رواية( ص
ويجيب المؤلؼ بشيء مف التردد )ولكف مشكمتي تكمف في غمبة جانب الغيبيات عمى 
تمؾ النظرية الصوفية فضاًل عف اف تمؾ النصوص التي كتبت مف قبؿ اآلخريف ستحد 
مف حريتي( ولكف صديقو الشاعر يقوؿ لو بجدية )دع الغيبيات جانبًا .. واستعض عنيا 

مى حرفية تمؾ النصوص فأمر المعنى لو إذ بعالقة الروائي بشخصياتو اما حرصؾ ع
انؾ ػ كما سبؽ لي اف اخبرتؾ اكثر مف مرة لست مؤرخًا بؿ انت مبدع " خالؽ " 

 . ٖٕٓشخصيات تستطيع اف تحور ىنا وىناؾ وصواًل الى ىدفؾ( الرواية /ص
وعند إطالؽ المد الشفاىي بعد الراوي الثالث باطالؽ المد الكتابي في النص الرابع ػ 

الى درجة كبيرة التحوؿ في كيفية سرد االحداث مف مرحمة روايتيا شفييًا كسيرة  عكس
شعبية مصحوبة بأنغاـ الرباب الى مرحمة تدوينيا كتابيًا كبنية نصية مصحوبة بالتحقيؽ/ 
ولكف ىذا التحوؿ مف الرواية الى الكتابة يعكس ايضًا كيفية التحوؿ مف نظرية االسناد 
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تأليؼ )الرواية( عبر مواضعة روائية تبدأ مف مؤلؼ الرواية بوصفو )السيرة( الى نظرية ال
السابع الى رواية المؤلؼ بوصفيا النص السابع وينتج عف ىذه التحوالت مجتمعة ظيور 
شخصيات مغمورة ونصوص مطموسة، يشكؿ فييا السيد نور وجية نظر محورية بيف 

 قنا الالحؽ " . المرحمتيف الشفاىية والكتابية، " سنأتي عمييا في سيا
وعمى الرغـ مف وجود عقدة ربط جدالية بيف المرحمة الشفاىية والمرحمة الكتابية فاف 
رواية المؤلؼ التقـو عمى حبكة سببية منطقية تقميدية وانما تقـو عمى حبكة فضائية 

 مفتوحة عمى مستويات متعددة مف اسباب ونتائج داللية واحتمالية. 
مدفع( التي تشكؿ نواة السيرة المطمقية الى آخر فصؿ مف لذلؾ أرجئت )واقعة دكة ال

الرواية وخاصة انيا نواة مستديرة بستة رواة واذ تصؿ السيرة الى النص المحظور طبقة 
المطموس تتوج بػ )واقعة دكة المدفع( كاشفة بذلؾ جريمة السمطة وفاضحة عار المشيخة 

تشكؿ تحواًل في السيرة مف  في آف واحد ، غير اف مرحمة طبقة المحظور/ المطموس
طور العمف في المرحمة الشفاىية الى طور الكتماف في المرحمة الكتابية ، النيا تقترف 
بنص السيد نور بوصفو رابع رواة السيرة وىو يتضمف خفايا االحداث المحظورة مف 

نو )واقعة دكة المدفع( ، ولكف اىميتو التنبع مف كونو نصًا محظورًا وانما تنبع مف كو 
نصًا مفقودًا ػ منقوصًا، ليذا فيو نص إشكالي، كما أنو نص تشاكمي بيف المرحمة 
الشفاىية والمرحمة الكتابية وبذلؾ يمثؿ النص فكرة الكماؿ والنقص، اي كماؿ السيرة في 

 وجود النقص فييا.
 حفريات المؤلؼ الروائية :

لقارىء ػ حفريات فوكو تستدعي حفريات المؤلؼ الروائية في مدينة االسالؼ الى ذىف ا
تاريخ يتمّسح بالحفريات وينزع نحو ـ اف فوكو ينزع في حفرياتو الى )المعرفية ورغ

ف المؤلؼ في إ( ف٘الوصؼ الباطني لمنصب االثرية( ومنيا )الخرساء واآلثار الميتة( )
حفرياتو ينزع الى رواية تتمّسح بالحفريات في كتابة تتمظير مف خالؿ تأويؿ الالمنظور 

ف التاريخ بالحروؼ والكممات او تتخمؽ كما يقوؿ المؤلؼ نفسو بػ )حفريات يكوف القمـ م
 (ٙداة الروائي الوحيدة والكممات لقاه في نص مخطوط يتكّشؼ بالتدريج ( . )أفييا 
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والغراض المعاينة الروائية ليذه الحفريات ينبغي معرفة اية طبقة تبدأ منيا الحفريات؟ 
 طبيعتيا؟ وايف تقع ىذه الطبقة ضمف سياؽ الطبقات المتدرجة؟ وما نوع ىذه الطبقة و 

مف موقع رؤية المؤلؼ تقدـ الرواية في سبع طبقات متدرجة وما يعنينا منيا الطبقة 
المحصورة بيف الراوي السادس والمؤلؼ بوصفو الراوي السابع ، وتنبع اىمية ىذه الطبقة 

مجاؿ او محيط تمتقي فيو وتتقاطع حفريات و أفي انيا طبقة آركولوجية عمى ىيأة حّيز 
المؤلؼ الروائية عمى وفؽ مواضعة روائية مصّممة عمى فكرة المتاىة: متاىة برج بابؿ/ 
متاىة مخطوط الراووؽ، ىذه الفكرة ىي انعكاس لمراحؿ ضائعة وسط متاىة مئات 

 المرافؽ والممرات والساللـ الطبقية.
لصعود واليبوط ، حيث تبدأ العينات االثارية فييا مف وتقوـ ىذه الطبقة عمى مبدأ ثنائية ا

اقدـ مخّمفات البشرية صعودًا الى المكتبة حيث نقطة المراقبة في الكشؼ عف مدينة 
 االسالؼ مف اربع جيات. 

ف تتمظير بواطف حفريات المؤلؼ الروائية بالحروؼ والكممات، تتكشؼ ست أوقبؿ 
ة: عبد اهلل البصير/ مدلوؿ اليتيـ/ عذيب قاعات تحمؿ اسماء مف أّلؼ احداث السير 

العاشؽ/ السيد نور/ ذاكر القيـ/ ثـ شبيب طاىر الغيات وىي مستويات متدرجة ألزمنة 
وامكنة مختمفة تقود احداث السيرة المطمقية نحو المكتبة بوصفيا أعمى نقطة مراقبة مف 

في الصعود واليبوط موقع رؤية المؤلؼ ، وليذا ميما تعددت المنافذ واختمفت الساللـ 
فيي تقود في آخر االمر الى المكتبة ، ولكف ساللـ اليبوط مف المكتبة غير ساللـ 

عودىا ف ثنائية الصعود واليبوط انعكاس الحداث السيرة في صأالصعود الييا ، أي 
 / المكتوب ( . وىبوطيا التاريخي) المروي

بناء قائـ عمى تؿ سمي بػ )تؿ  مف ىنا ػ فاف المكتبة نواة َتَكّوَف منيا المتحؼ وىو
االربعيف( وعند اليبوط مف تؿ االربعيف الى المجاؿ اآلركولوجي الماثؿ بيف الطبقة 
السادسة والطبقة السابعة ؛ يالحظ القارىء اف المتحؼ يحتؿ الطبقة المحصورة بيف 
 اسوار القمعة االربعة التي نمت عنيا وتكونت مدينة االسالؼ، وىي طبقة اولى تعمو

 الطبقة االرضية. 
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ومثمما صّمـ ) بدر فرىود الطارش ( فكرة المتحؼ بوصفو جمعًا ألحداث السيرة المطمقية 
في نسؽ مف العينات االثارية، اتخذ المؤلؼ مف فكرة الجمع شكاًل لروايتو وليذا ىناؾ 

ثؿ تماثؿ بيف النسؽ اآلثاري والنسؽ التأليفي ، إذ يقوؿ المؤلؼ : ) أنا اشعر بوجود تما
بيني وبيف بدر في ما نقـو بو فمثمما يحاوؿ ىو ايقاؼ تسرب الزمف عف طريؽ العينات 

وليذا يتكاثؼ  ٕٖٕص االثارية احاوؿ انا القياـ بالعمؿ نفسو بواسطة الكممات( الرواية/
الزمف في العينات االثارية لدرجة يبدو شاخصًا ماثاًل في شواىده التاريخية ، غير اف 

التشكيالت المروية لدرجة يتشتت االحساس بو وتوشؾ عوامؿ التغير  المكاف يتفكؾ في
والتشويو اف تطيح بو اذ يقوؿ المؤلؼ )عدت أواصؿ السير، وقد انتابني احساس 
مفاجىء باني ضيعت سبيمي نحو القاعة القيمية وقد تعزز ذلؾ االحساس عقب ىبوط 

تموح وراءىا تماثيؿ  سمـ جديد أدى بي الى اجتياز ممر تحيط بو واجيات زجاجية
 .  ٖٜٔانتصبت في الظالـ الشفيؼ بييأة تنذر بالخطر والتيديد( الروايػػة/ص

واف كاف بدر فرىود الطارش قد استرشد في اقامة المتحؼ عمى طبيعة السيرة المطمقية 
ف المراحؿ المتدرجة لممتحؼ في صعودىا وىبوطيا ىي انعكاس لمراحؿ مخطوط إف

بوطيا ايضًا مف حيث مستويات الزماف والمكاف ، غير اف الراووؽ في صعودىا وى
المرحمة الوحيدة التي تشكؿ معضمة في سياؽ تطور المتحؼ وفي نسؽ نمو الراووؽ ىي 
المرحمة الرابعة ، فالطبقة الرابعة مف المتحؼ تضـ القاعة النورية ) نسبة الى السيد نور( 

والرجاء، مما تستدعي الوحدة بوصفيا قاعة شبو مظممة قائمة عمى ثنائية الخوؼ 
والتأمؿ ولكف مايوازي ىذه المرحمة  اآلثارية مف المتحؼ ػ مرحمة كتابية مف المخطوط 

 تتضمف طبقة الراوي الرابع / طبقة النص المحظور المنقوص. 
في ىذه الطبقة تتحوؿ الحفريات مف صيغة الحفر بالحكي شفاىيًا الى صيغة الحفر 

اتيف الصيغتيف يشكؿ التدويف بنية وسيطة مشتركة بينيما ، غير بالمروي كتابيًا وبيف ى
ف ىذا التحّوؿ يمثؿ مرحمة اشكالية وتشاكمية، اشكالية ناتجة عف نقص في النص أ

المحظور الذي كتبو السيد نور، مما يشكؿ النقص فكرة مييمنة بصورة مطمقة عمى 
بيذا النقص ) برغـ انني المتحؼ والمخطوط منذ البداية، ويعترؼ بدر فرىود الطارش 
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مضيت نصؼ قرف في انشاء المتحؼ بادئًا باقدـ العصور انتياء بالوقت الحاضر لكف أ
ثمة احساسًا ممحًا يممؤني بوجود )نقص( في عممي ذاؾ )نقص( يجعؿ مرافؽ المتحؼ 

 .ٚٔالعديدة التكتسب مغزاىا الحقيقي اال بوجود مرفؽ أخير( الرواية ص
الزمة لمخطوط الراووؽ، وسببًا ألف يتخذ بنية مفتوحة مستمرة كما يظؿ النقص سمة م 

في التنامي مف دوف اف تتوقؼ عند حد معيف وىذا ماعبر عنو اخر فصؿ ختامي مفتوح 
 لـ يكتب منو غير عنوانو ) سفر النوف (  " سنأتي عميو في سياقنا الالحؽ " . 

اكؿ فييا الحفريات الروائية كما اف ىذه المرحمة ػ مرحمة تشاكمية ػ النيا مرحمة تتش
باالسموبية العرفانية، مما ينتج عنيا عممنة روائية أو بمعنى آخر ػ رواية عممانية وىذا 
ماجعؿ الحفريات الروائية تنمو وتتشكؿ بدوافع روائية ػ عرفانية ، فقد ذكر المؤلؼ اف 

و ميمة تأويؿ ما السيد نور )ختـ اوراقو باالشارة الى اف مف سيأتي بعده ليأخذ عمى عاتق
 .ٚٚكتب سيكوف اوؿ الرواة في المسطور، واخرىـ في الظيور( الرواية/ ص

مف ىنا يالحظ القارىء رغـ شفافية االشارة ػ اف المؤلؼ اشار الى نفسو بانو سابع الرواة 
في الظيور برؤية ُتعنى ضمنًا بأوؿ الرواة بصيغة روائية ػ عرفانية قائمة عمى حفرية 

اّل َمْف اتخذ ميمة التاويؿ فكاف اوليـ التعبيري لحساب الباطف التأويمي تستبعد الظاىر ، وا 
 ) أي في الرواية ( ؟ في المخطوط( وآخرىـ في الظيورفي المسطور )اي 

ىكذا تتشاكؿ الحفريات بصيغ متداخمة ولكف بقدر ماتتسع الحفريات في طبقات 
الؿ عبر المسافة المحصورة بيف الالمنظور تتعدد في بنية التعبير وتتركز نقاط االستد

المتحؼ والمخطوط في الرواية ، ومف موقع الرؤية التي تتخذىا الرواية ػ يسعى المؤلؼ 
 الى إمالء فجوات المنقوص.

 شفرات المؤلف الروائية:
عند تدوير مفتاح شفرات )سابع اياـ الخمؽ( بصيغ محايثة لموقع رؤية المؤلؼ يكتشؼ 

 داللي ػ احتمالي مفتوح قابؿ لمستويات متعددة مف التأويؿ.القارىء انو داخؿ افؽ 
ياـ الخمؽ( مواضعة زمنية أومف جدؿ االحالة والتحّوؿ باتجاه الداللة ػ نرى اف )سابع 

عائمة في فضاء ميثولوجي تنفتح بو فكرة الخمؽ الروائي عمى فكرة الخمؽ االليي، ولكف 
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ؤلؼ منو غير شفرتو المعنوية بػ )كتاب الخمؽ الروائي ينتيي بفصؿ ختامي لـ يكتب الم
( الذي توزعت حروفو عمى فو الحرؼ السابع مف اسـ ) الرحمفالكتب/ سفر النوف( بوص

 ىيأة شفرات/ معنونات لستة فصوؿ مف الرواية.
إذًا حروؼ اسـ الرحمف السبعة ىي بمثابة اسفار لسبعة فصوؿ مف الرواية لـ يتحقؽ 

اشارة الى الجمع بيف فكرتي )كماؿ الرواية في وجود السفر السابع منيا ، وفي ذلؾ 
النقص فييا( عمى وفؽ فكرة )عرفانية ػ روائية( مركبة افضت الى عممنة الرواية باسموب 
روائي ، وقبؿ التوغؿ في تضاعيؼ فكرة الكماؿ والنقص، البد مف التذكير بأف فكرة 

ستبقى سمة قائمة في النقص كانت سمة مالزمة لممخطوط وسمة كامنة في المتحؼ، و 
الرواية التي افضت بالقارىء الى )سفر النوف( المنقوص مف حروؼ اسـ الرحمف السبعة 

 والمنقوص مف فصوؿ الرواية السبعة ايضًا. 
لقمـ وما ولكف ) سفر النوف( يستدعي الى ذىف القارىء فاتحة النص القرآني ) ف وا

وما يسطروف: مايكتبوف/ وفي ذلؾ اشارة / والقمـ،: قمـ القدرة/ يسطروف( حيث نوف الدواة
الى مبتدأ الخمؽ ومنتياه في الموح المحفوظ ، وىذا ماعبر عنو آخر سطر مف الفصؿ 

طوي آخر صفحة أف أالسادس مف الرواية بصيغة ميثولوجية ذات بعد ديني ) آف لي 
أولنا في  عمى اسمؾ تاركًا لمف سيأتي بعد اجياؿ ميمة تأويؿ مابيف المبدأ والمعاد، إذاً 

وؿ سطر مف أوىذا ماعبر عنو ايضًا  ٕٖٕالمسطور واخرنا في الظيور( الرواية ص
االىداء ) في البدء كنت أنت وكنُت أنا ( وينتيي االىداء بعبارة ) وكانت ىذه الرواية ( 

 شارة ايضًا الى مبدأ الخمؽ ومنتياه في نسقو الدوراني. إ، وفي ذلؾ  ٘الرواية/ص
ارىء معنا مؤقتًا الى حدود تماس ) الطبقة اآلركولوجية ( مع الطبقة وقبؿ اف ينتقؿ الق

السابعة )طبقة المؤلؼ بوصفو سابع الرواة او الجامع الروائي لمرواة الستة( البد مف 
االشارة الى اف ىذه المقاربة التسعى الى نقؿ التأويؿ مف االحتماؿ الى المطمؽ رغـ اف 

 ثبات ميتافيزيقية ما وراء التاريخ . فضاء الرواية فضاء تاريخي يتضمف و 
إذًا مف ) الطبقة اآلركولوجية ( انطمؽ المؤلؼ في حرفياتو وكذلؾ في حفرياتو الروائية ، 
أي مف فكرة النقص والكماؿ كمواضعة لمبحث والتنقيب والنبش في الرموز الخفية 



 56 

الكماؿ والخمود، المسماة بالحروؼ، وكذلؾ الكممات بوصفيا اسبابًا دافعة محركة باتجاه 
ومنيا الخمؽ الروائي اذ يقوؿ المؤلؼ )في ىذه الحالة أال تبدو روايتي ىذه اشبو بمحاولة 
اخرى لتالفي ذلؾ النقص فما داـ المتحؼ والمخطوط وجييف لتاريخ مدينة االسالؼ 

( قص الكامف فييما عف طريؽ الكمماتمكانيًا وزمانيًا، ألست في سبيمي إذًا لتالفي الن
 . ٖٕٔاية/صالرو 

وليذا تتحوؿ فكرة النقص الى بنية مييمنة في الرواية لدرجة تنتيي الرواية بالنقص رغـ 
كماؿ الخمؽ الروائي ليا إذ يستنتج الشاعر مف فكرة الكماؿ والنقص قبؿ اف تؤوؿ اليو 

ستبقى روايتؾ إذًا ناقصة سواء أعثرت في الفصؿ الختامي غير المكتوب ) الرواية
 . ٜٕٗص تمؾ االوراؽ أـ لـ تعثر( الرواية/)ورقاء( عمى 

وىذا  ٕ٘ٗولكف ورقاء تقوؿ لممؤلؼ ) ثْؽ بأف روايتؾ لف تكتمؿ بدوني ( الرواية/ص
ماحدث فعاًل بعد اف عثرت ورقاء عمى الورقة الناقصة في اثناء عممية التعفير وبذلؾ أتـ 

لسابع رغـ أنو سابع المؤلؼ بيا الرواية ولكنو لـ يستو عمى عرش الرواية في الفصؿ ا
الرواة ، ومعنى ذلؾ اف فكرة النقص والكماؿ مواضعة لعبور متناـ في الرواية عبر 

 سياقات متقاطعة: االشارات والمعاني/ الوقائع والرموز/ االيحاءات والدالالت. 
وبفرضية اكثر عمومية ػ اف فكرة النقص في الخمؽ موازية لفكرة  الكماؿ في الخمؽ ، إذًا 

 ؽ ىذه الفرضية نعود الى فكرة النقص والكماؿ كاطار لشفرات المؤلؼ الروائية. عمى وف
اف فكرة النقص والكماؿ تترشح مف مركز الراوي الرابع لتصب في طبقة آركولوجية ىذه 
الطبقة تشكؿ بدورىا مواضعة لمستويات متعددة مف الحفر الروائي ، وخاصة اف النواة 

لكماؿ قائمة عمى اف )العمـ بالكماؿ والنقص في الوجود التي تنشطر منيا فكرة النقص وا
غير اف )العمـ الرابع( يحيؿ القارىء  ٖٜٕيعد العمـ الرابع مف عموـ المعرفة( الرواية/ص

الى فكرة النقص والكماؿ عند ابف عربي وقد اتخذ النص المحظور/المنقوص منيا ػ بنية 
واة( يرتبط الراووؽ باسمو كاطار نصية لو، الف واضع النص ىو السيد نور )رابع الر 

مرجعي لمرواية ، ليذا فالنص الرابع الذي كتبو السيد نور عف )واقعة دكة المدفع( ىو 
بمثابة )النواة التي نمت حوليا الفصوؿ واالبواب التي اضافيا القّيموف الى المخطوط 
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النص ومف وجية نظر السيد نور العرفانية الماثمة في  ٜٓٔفيما بعد( الرواية/ص
المحظور/ المنقوص تتحوؿ السيرة مف صيغة شفاىية الى صيغة كتابية ويترتب عمى 

ف تتحوؿ الصيغة النظرية لمرواية الى رواية ، وفي اثناء ىذا التحوؿ تتقاطع أىذا التحوؿ 
الرواية مع السيرة بفعؿ وجود نصيف ُألفا في زمنيف متباينيف احدىما شرع في كتابتو 

عة دكة المدفع( واآلخر شرع في روايتو شفاىيًا: عبد اهلل البصير/ السيد نور بعد )واق
مدلوؿ اليتيـ/ عذيب العاشؽ/ وحدث اف ىذيف النصيف اندمجا في نص واحد باسـ 
الراووؽ باكثر مف نسخة مما ادى الى )وجود ليس راووؽ واحد بؿ رواويؽ بعدد النساخ( 

السيرة بصيغ شفاىية لتشويو ألف السمطة اشاعت القسـ الرابع مف  ٜٔٔالرواية/ص
 وتحريؼ بعض الحقائؽ.

ولكف مايجمع شفرات المؤلؼ الروائية مف حروؼ وكممات في جامع روائي ىو )سابع 
أياـ الخمؽ( بوصفو مفتاحًا لشفرات استثمر فييا المؤلؼ االحالة الميثولوجية بالمعكوس: 

اليـو السابع مف  سابع الرواة بوصفو )خالؽ( شخصيات /سابع فصوؿ الرواية بوصفو
 الخمؽ/ سابع حروؼ اسـ الرحمف بوصفو الحرؼ الناقص مف االنساف الكامؿ.

  
 إحاالت 
 

 . ٜٜٚٔ/ لسنة  ٗ - ٔ/ في مجمة االقالـ / العدد المزدوج* نشرت 
 .ٜٜٗٔ( عبد الخالؽ الركابي/ سابع أياـ الخمؽ/ رواية/ دار الشؤوف الثقافية /بغداد/ ٔ)
/ مف أجؿ سيمائية تعاقبية لمرواية/ ت: عبد الحميد العقار/ ( فالديمير كريزنسكيٕ)

 .ٕٚٔ( صٜ، ٛمجمة آفاؽ المغربية/ع)
(شباط/ ٕ( ميخائيؿ باختيف/ الخطاب الروائي/ ت: سعيد عموش/ مجمة األقالـ/ ع)ٖ)

 .٘ٛ/صٜٚٛٔ
( ٕٔ، ٔٔ( عموط محمد/ قراءة تودوروؼ لػ )مائة عاـ مف العزلة( مجمة االقالـ/ع)ٗ)
 . ٖٛٔ/ صٜٙٛٔ/ ٔػ ؾ ٕت
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( ميشيؿ فوكو/ حفريات المعرفة / ت:سالـ يفوت/ المركز الثقافي العربي/بيروت ػ ٘)
 . ٜ/ صٜٚٛٔ/ٕلبناف/ الدار البيضاء ػ المغرب /ط

( تموز ػ آب ٛ،ٚ( عبد الخالؽ الركابي/ النبش في التراث/ مجمة االقالـ/ ع)ٙ)
 . ٕ٘/صٕٜٜٔ/
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 61 

 *" رواية نص" " كراسة كانون " بوصفيا 
 
 

 دِّمت مف منطقة ماوراء السرد "" إف حكاياتي قُ  
 محمد خضير 
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السردية الحديثة، ومف ضمنيا الرواية بتحّوؿ جديد مف حيث الشكؿ وموقع  تمرّ        
 الرؤية باتجاىيف:

الرواية أكثر مف انشغالو بالفرد او ذاتي ػ يتمثؿ بانشغاؿ المؤلؼ بموقعو مف   -
 الجماعة.

 معرفي ػ يتمثؿ بانشغاؿ الرواية بخطابات العالـ أكثر مف انشغاليا بتمثيؿ ىذا العالـ.  -
إذًا المؤلؼ منشغؿ باالنيماـ بذاتو، كذلؾ الرواية منشغمة بيـ التغيير ػ بتغيير رؤيتيا 

 لذاتيا، وليس بالعالـ الذي يتغير مف حوليا فقط. 
( بوصفيا أكثر انشغااًل ٔمف ىذا المنطمؽ ػ اختارت ىذه المقاربة ) كراسة كانوف( )

   ، وبخطابات العالـ، وكيفية الخروج عمى حدود السرد الى ) منطقة ماوراء المؤلؼبذات 
 (. السرد

      و) العمؽ غير المنظور( مف سمات  (ؿ المفتوح( و)السطوح المتعددةالشك)فإ
ذًا فيؿ ىي ) رواية إ( التي تحتفي بيا )كراسة كانوف(.. )الكتابة النصوصية الجديدة

 نص (؟ 
تتمسؾ ىذه المقاربة بالمعنى الذي طرحتو ورقتنا الموسومة بػ )النص القصصي بوصفو 

( أي مقولة النص بوصفو بنية إطارية لمقص، فماذا لو كانت ٕ)ٜٜ٘ٔجنسًا أدبيًا( عاـ 
 بنية إطارية لمرواية؟مقولة النص 

ف عالقة النص بيذه الكتابة أفضت بو الى مفيوـ أاف كاف النص مف أنواع الكتابة ، ف
( وخاصة بعد أف تطبع بيا، ولكف ىؿ اتسمت العالقة ٖالنصوصية وتداخؿ النصوص )

 بيف النص والرواية باالجناسية الطبيعية؟.
يؿ )كراسة كانوف( رواية نص واف كانت رواية النص ػ رواية نصوصية باألساس ، ف

 بالمعنى النصوصي؟.
لضرورات إجرائية مؤقتة ػ البد مف إرجاء اإلجابة عمى ىذا السؤاؿ لحيف الكشؼ عف 
الكيفية التي انشغمت فييا )كراسة كانوف( بذاتيا، وبخطابات العالـ أكثر مف انشغاليا 

 بتمثيؿ بالغة الحرب في بالدنا، وحتى في العالـ!!
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 التمييز بيف نوعيف مف ىذه انشغاالت: وىنا يمكف 
الروائي( بذاتو مرساًل وساردًا ومتمقيًا لسرده في الرواية عمى النحو أواًل ػ انشغاؿ )المؤلؼ/

 اآلتي: 
 ) ال أثؽ بالشكؿ النيائي ( .  -          

 ) أؤمف بالشكؿ الالنيائي ( .  -          
   ) اف بحثي كي يصؿ الى )كراسة كانوف( يجتاز كراسات غويا وبيكاسو  -          

   مور( .وىنري             
  ) تداخمت قراءاتي لكوميديات اريستوفاف االحدى عشرة )ترجمة اميف سالمة(  -         

 بقراءة اربع مف )محاورات( إفالطوف )ترجمة زكي نجيب محمود(.             
  ما جاءت تخطيطاتي مف منطقة ماوراء الرسـ، فاف حكاياتي قدمت مف ) ك -         

 ماوراء السرد (. منطقة             
 

ستعمؿ في كراستي مواد تمصيقية )طائرة، قطارًا، برجًا، فرنًا، تمثااًل، أ) لـ            
الحقائؽ  ممجأ...( اعتراض السرد بوثائؽ تاريخية أو اإليياـ بحقيقتيا الواقعية ، فقيمة

ص  السردية تنمو مف خامة الحمـ المرئي في مساحة تخطيطية وىمية...( الرواية/
ٔٓ،ٔٔ،ٖٔ،ٖٔ،ٔٔٛ . 

اف انشغاؿ )المؤلؼ/ الرواي( بذاتو مف خالؿ الرواية ػ يمثؿ نزعة تجريبية )ذاتية الوعي( 
( تجعؿ مف منشىء النص مركز االىتماـ، ومف انفتاح النص ٗأو )ذاتية االنعكاس( )

حركة المدار، وىو شكؿ مف اشكاؿ السرد الداؿ عمى ماوراء السرد ػ كما سنالحظ ذلؾ 
 في سياقنا الالحؽ. 

الروائي( مف خالؿ انشغالو بموقعو داخؿ الرواية بكيفية كسر النمط، خطط )المؤلؼ/ ليذا
وطريقة الخروج، واوؿ عمؿ قاـ بو ىو نزع االطار عف الرواية باستخداـ الشكؿ المفتوح 
والسطوح المتعددة، ومف ثـ معارضة السرد بالمتخيؿ، وقد أدى بذلؾ الى تكسير أي 

 عية. تطابؽ حرفي بيف السرد والواق
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ثانيًا ػ انشغاؿ الرواية بذاتيا كدليؿ نظري في كتابة الرواية أكثر مف انشغاليا في تمثيؿ 
 العالـ، وعمى النحو اآلتي:

)) اف االشكاؿ مفتوحة عمى عمؽ غير منظور، عمؽ المحظة الحاضرة             
لشكؿ عمى لمتذكر البصري( وىذا ىو اكتشاؼ بيكاسو االكبر لمتكعيبية، أي ) انفتاح ا
 احتماالت بصرية غير محدودة االبعاد تبدأ مف السطح الحقيقي المقصود ( . 

 ) المبادلة بيف أقنعة الرسـ واقنعة الكتابة ( .            
تحميؿ أفكار بيكاسو، وخاصة )الكوالج( بوصفو الطريقة الالحقة لو في             

 مرحمة البتر والقطع أو الربط والجمع. 
 تحميؿ أفكار ىنري مور.    -          

 (. ٘مقاربة فف الحكاية بفف الرسـ )  -           
 

إف انشغاؿ الرواية بتمثيؿ ذاتيا ػ كصيغ ووضعيات وتراكيب مف جية، وانشغاليا بتمثيؿ 
خطابات مجاورة ليا مف جية اخرى، ىذه االنشغاالت إستبدلت الثيمات الروائية 

يمة الحرب( بوصفيا) موضوعو النمط الواحد ( بالمتعدد بالنصوص الرسموية؛ إلزاحة )ق
مف الخطابات، وذلؾ مف خالؿ التالعب بانظمة السرد لخمط الترتيب الزماني والمكاني 
لالفكار والشخصيات، وبيذه االنشغاالت تنتمي )كراسة كانوف( مف حيث نية التوجو 

تار أف يقدـ حكاياتو مف وفعؿ االتجاه الى )ماوراء الرواية( ألف المؤلؼ الروائي اخ
منطقة ماوراء السرد، أي مف موقع رؤية قائمة عمى التعالؽ النصي ػ الروائي ، ليذا قاـ 
بتحريؾ إمكانات النص ألف يتمرد داخؿ إطار الرواية، حتى عّرض حدود السرد فييا 
الى سمسمة مف االنكسارات األفقية والعمودية في الزماف والمكاف، وبذلؾ فتح فضاء 

نص ػ المجاؿ الحيوي لمرواية اف تتحرؾ ماوراء السرد ػ فيؿ كانت ) كراسة كانوف( ال
 رواية نص؟.   

 بمعنى آخر: ىؿ كانت رواية نصوصية؟ 
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واف كاف الحدث مدار اىتماـ السرد، فاف تفتيت أو تفكيؾ الحدث في كراسة كانوف الى 
ردية بينيما، ليس ألف نصوص مرقمة واخر معنونة ػ أنتج صيغة جديدة مف المناقمة الس

)كراسة كانوف( مف دوف حدث، وانما ألف الحدث فييا يتشظى وينتشر بيف تضاعيؼ 
البنيات النصية ليا، وقد أدى ىذا التشظي والتشتيت واالنتشار الى احداث فجوات 
وطيات قاطعة لنمو السياؽ الطبيعي لمرواية وتطوره في أف تكوف رواية، كما أف انفتاح 

ف( عمى نصوص قولية ورسموية ومعرفية ػ أدى الى تضميؿ القارىء عبر )كراسة كانو 
متاىات تعبيرية وتجريدية مفتوحة ، وىذه النصوصية ىي التي جعمت مف الرواية ػ رواية 
نص بالمعنى النصوصي، النيا مفتوحة عمى مدارات نصية تتحرؾ بقوة التوجو نحو 

 فضاء النص لنزع التأطير الروائي. 
في )كراسة كانوف( واقعية السرد تماما ، حتى تالشت الحدود القائمة بيف  ليذا انعدمت

الوىـ والواقع، فالزمف اليتوالى، والفجوات الزمنية كذلؾ التتناضد كطبقات حتى عمى 
 مستوى النص الواحد:

 بتخطيط عدد مف الوجوه(  ٜٜٔٔ) شرعت في شير كانوف الثاني مف عاـ  -         
لوقت كي تصرح الكراسة بحقائؽ نصوصي التي تتخطى اليوـ ) حاف ا -         

 .ٜعاميا العاشر( الرواية /ص
 واألمكنة كذلؾ التتماكف، وانما تتبادؿ بالغة الحرب مف خالؿ انظمة إشارية خاطفة: 

/الغورنيكا ػ )البمدة الصغيرة في اسبانيا(  ٜٔ٘ٔ/ مجزرة كوريا ػ ٜٜٔٔبغداد المحرقة ػ 
 .ٛٓٛٔمدريد المنتيكة ػ / ٖٜٚٔالمشوىة ػ 

) جاء وقت استقباؿ آخر حمقات بالغة الحرب، استبداؿ المدف المتناحرة المعزولة بمدف 
 .ٔٗالطبيعة البسيطة األليفة( الرواية/ ص

اذًا ما الذي أعطى )كراسة كانوف( قدرة الخروج عمى الرواية مف داخؿ الرواية الى فضاء 
 النص؟. 

سياؽ الرواية ػ انحرافًا مقصودًا، قائمًا عمى تفكيؾ حدود اف )كراسة كانوف( تنحرؼ عف 
السرد بجماليات التناص والتطريس واالستقصاء المعرفي ػ كاالنطالؽ مف )بالغة 
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الحرب(، بأفؽ مفتوح عمى سطوح متعددة وتوزيع النبيات النصية بصيغ أفقية وعمودية 
 ؽ غير المنظور.يتقاطع فييا الصعود الى السطح المنظور بالنزوؿ الى العم

ليذا كمو ػ فاف )كراسة كانوف( ليست مف جنس القصة أو السرد أو الحكاية أو السيرة أو 
الرواية أو البحث أو الخطاب النقدي، وانما ىي مف ىذا ، وذاؾ ، وتمؾ، فيؿ ىي إذًا 

 رواية نص بالمعنىالنصوصي أو ما وراء الرواية بمعنى )ماوراء السرد(؟. 
 قاربة قد أجابت عف ىذا السؤاؿ، ألنو غير مؤسس عمى بياض. أعتقد اف ىذه الم

  إحاالت 
 .ٕٔٓٓ/ٔ( محمد خضير/ كراسة كانوف/ رواية/ دار الشؤوف الثقافية/ بغداد/طٔ) 
( ينظر : كتابنا: الكتابة بأفؽ آخر/ مقاربات ميتا نقدية/ منشورات الغسؽ لمطباعة/ ٕ)

 . ٜٙػ  ٙٛ/ مف ص  ٕٓٓٓ/  ٔبابؿ /ط
جاف الرويمي ػ د. سعد البازعي/ دليؿ النقد األدبي/ المركز الثقافي العربي/ ( د.ميٖ)

 . ٕٚٔػ  ٔٚٔ/ صٕٓٓٓ/ ٕالدار البيضاء/ ط
( باتر يشاووخ/ ماوراء القص/ ت: عبد الحميد محمد دفار/ مجمة الثقافة الجنبية/ ٗ)

 .ٜٚػ ٙٚ/ صٜٜٛٔ( سنة ٔع)
يؼ نصوص الرواية/ وغالبًا ماتنطمؽ ( ىذه انشغاالت وغيرىا كثير ػ تتوزع بيف تضاع٘)

 الرواية منيا، ثـ تعود إلييا مف جديد بسياؽ دائري. 
. ثـ نشرت في ٕٕٓٓآذار/  ٚػٙ* ألقيت ىذه الورقة في ندوة الرواية العراقية/ بغداد )

 .ٕٕٓٓنيساف  ٚٔ( في ٙٚ٘ٚجريدة العراؽ ع)
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 رواية ) موت االب(
 ورواية الرواية *

 
 

 
 ( الكتاب المفقود لعبة كبيرة اضع عمييا ثقؿ الروايةأال يبدو  )

 أحمد خمؼ 
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حمد خمؼ مف مفيـو )رواية الرواية( كدخوؿ رواية )موت االب( أل تقترب          
المؤلؼ في الرواية، وىو يكتب رواية ثانية داخؿ الرواية االولى عمى نحو مفارؽ لوثوقية 

 اخر ليس ىو المؤلؼ الحقيقي واف كاف متماىيا معو.القص، أي بمعى ىناؾ مؤلؼ 
وعمى الرغـ مف اىمية الكيفية التي ظير فييا المؤلؼ في الرواية بصيغة مغايرة لروايات 
)السرفكشف( العراقية، فاننا سنعنى بكيفية بناء التعالؽ النصي بيف مفيوـ الكتاب 

 والخطاب السردي.
توجيو الخطاب السردي نحو منطقة ماوراء  واف كانت الغاية مف استخداـ الكتاب ىي

الرواية، فاف )موت االب(: ىي رواية في كتاب او كتاب في رواية، وبمعنى اخر: اف 
الكتاب ىو البؤرة التي تنبثؽ منيا الرواية، وبذلؾ فيي رواية اشكالية ػ لوجود نواة تشكيمية 

 بيف الكتاب كمتف ادبي لمصيغ واالفكار، والخطاب كمبنى سردي.
وعمى الرغـ مف اف العناويف الثالثة )الكتاب االوؿ/ الكتاب الثاني/ الكتاب الثالث( تشير 

ف ىذه العناويف ليست سوى إالى اف مفيـو الكتاب محموؿ عمى خطاب سردي، ف
ي ىناؾ أاشارات مجردة مف الدالالت واف كانت تشير الى كتاب مضمف في الرواية، 

يتألؼ مف دواؿ تتعاضد في مابينيا حتى تفضي الى  كتاب ماوراء الرواية، ىذا الكتاب
 مدلوالت قابمة الحتماالت متعددة مف التأويؿ.

ثرنا التدقيؽ في عنصريف مف اكثر عناصر تركيب الرواية اثارة لجدؿ ماوراء آليذا 
 الرواية مف كتاب متخيؿ او حقيقي يخترؽ معايير الرواية بشفرات مضمرة: 

 .ٖٚٔلعبة كبيرة اضع عمييا ثقؿ الرواية( الرواية/صال يبدو الكتاب المفقود أ)
 .ٕٚٔ)ىؿ الكتاب المفقود اشارة لضياع شيء معيف؟( الرواية ص

إذًا ىؿ أراد احمد خمؼ في )موت االب( قوؿ ما لـ تقمو الحكاية؟ واعني بيا حكاية 
)الكتاب الكنز( واف كاف كذلؾ، فما اىمية ىذا الكتاب الذي زعزع منظومة الخطاب 

 ـ )مكر حميد(؟ أسردي؟ أىو حكاية )حقيقية( ال
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ىـ سؤاؿ ينبغي اف نعنى باالجابة عنو: ىؿ المقصود بػ )كتاب الكنز( مخطوطة ألعؿ 
كتاب )اشعار العرب وانسابيـ واصميـ واياميـ( التي جمعيا ودفنيا النعماف بف المنذر 

 تحت حائط قصره االبيض؟
الداؿ عمى الواقع المدلوؿ عميو، ولكف ىذا اننا النشؾ في ذلؾ ػ لقوة السرد التراثي 

الكتاب ليس ىو المقصود بحد ذاتو، وانما المقصود بو ىو شكمو الداؿ المفتوح عمى 
مدلوالت متعددة ػ كالماضي في الكتاب ونظيره الحاضر في الواقع بصيغة استثمار 

 االحالة بالمعكوس. 
( التي ميدت ليا الرواية بما ويستدعي )كتاب الكنز( الى ذىف القارىء )حكاية الكنز

رواه العـ نوح السماعيؿ وشقيقو، ومايعنينا منو ليس البحث عف الكنز المفقود، ومف ثـ 
 العثور عميو ، وانما الداؿ الذي يبحث في الحكاية عف مدلوؿ عميو في الواقع. 

) ولكف الناس التروي الحكايات عبثا، البد مف عبرة او قصد حيف يحكونيا لبعضيـ، 
و اربطوا الكنز أسأروي لكـ حكاية الكنز المفقود، وعميكـ اف تربطوا بيف الحكاية والكنز 

بحكايات تخصكـ، كؿ واحد منا سوؼ يمد حبال مف األفكار مابيف حكايتو وكنزه 
 .ٓٗالمفقود( الرواية ص

ه النقطة يتعالؽ المتخيؿ الكتابي بالخطاب السردي، وىذه النقطة بمثابة النواة عند ىذ
التي يتشاكؿ فييا الممفوظ بالكتاب، ومف ىذه النواة ينبثؽ الكتاب الداؿ عمى )ماوراء ىذه 

 النياية(. 
 .ٜٕٚقمت لنفسي.. سأكوف مضطرا لكتابة روايتيف في نص واحد/ الرواية ص

 فيؿ ىناؾ روايتاف حقا؟
نعـ ولغرض اجرائي نعود الى مفيوـ ) رواية الرواية ( فيناؾ المؤلؼ لروايتو واسمو 

 امجد )اوال(: 
)كمما امعنت النظر في مايقولو لي ويرويو، اجد مف المناسب البدء بروايتي التي ازمع 
كتابتيا عف بالدي وىي تمر في احمؾ سنواتيا، وتساءلت مع نفسي : أيصح ويكوف ىذا 

ة تجري احداثيا في الزمف الحاضر، عمى اف مايحصؿ مبعثو الماضي.. مدخال لرواي
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ترى مف ىو الجدير بروايتو االف: الماضي ثقيؿ الظؿ اـ الحاضر الحالؾ شديد القتامة؟ 
 . ٕٖقمت : سياف( الرواية ص

وىناؾ الراوي لخطابو الذي سماه المؤلؼ بػ )صاحبي( كنموذج لتعميـ الداللة االسمية 
 تاجر التحؼ النادرة الذي يقص حكاية ابيو وامو وشقيقو:  )ثانيا(، وىو

 .ٕ٘)كانت لي محنتي، ولي بمواي( الرواية ص
)فعال( ولكف ما عالقة الكتاب الذي يأبى اف ينتظـ تحد ىاتاف الروايتاف في نص واحد وت

 تحت ىذا النص، والذي يديف لسمطتو في اف واحد؟
 ي: يقوؿ المؤلؼ في روايتو عف )صاحبو( الراو 

 .ٕٖ)الوسيمة الوحيدة لديو ىي الصوت، اما الكتابة فقد اناطيا بي( الرواية ص
 ويقوؿ الراوي في خطابو عف المؤلؼ:

 .ٕٗٓنا( الرواية صأصر عمى اف تكتب انت ما أرويو أ )
وعمى الرغـ مف اف الصوت يستدعي االصغاء عمى وفؽ مقولة السارد المستمع، واف 

( / الكتابةلكاتب، فانيما) الصوتى وفؽ مقولة المؤلؼ االكتابة تستدعي التدويف عم
يمثالف صيغتيف في كيفية بناء الوىـ وىدمو بالوقائع، ألف )موت األب( واف اقامت ىذا 

، فقد تخطت الرواية حدودىا الروائية لروايتو، والراوي لخطابوالتعالؽ النصي بيف المؤلؼ 
 :  الى ماوراء الرواية باطروحة ) موت االب( ولكف

 . ٕٚٔ)الموت اـ الزماف اكثر جدارة في الرواية؟( الرواية ص
لعؿ الموجو القرائي الذي بدأت بو الرواية بامضاء )المؤلؼ الحقيقي( يعنى بيذا السؤاؿ 

 ضمنا واف لـ يعف بالجواب عميو: 
 . ٘)اآلباء يرحموف خفافا، بعضيـ يتوانى في المسير لكنو يصؿ ( الرواية ص

ىؿ ارادت رواية ) موت األب( قوؿ ما لـ تقمو الحكاية عف )موت األب( و )الكتاب  ذاً إ
 المفقود(؟ 
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ف الكتاب ليس مجرد مخطوطة نادرة ، وانما ألنو يمتمؾ قوة الداؿ تمؾ ىي المسألة ، أل
عمى )تاريخ العرب( ليذا مارست الرواية ارجاء غير متناه لمدلوؿ الخطاب ، أي أف 

 ـ يسمـ مف الضياع حتى بعد العثور عميو. الكتاب المفقود ل
نما ىو عالمة دالة عمى قضية ا  و) موت األب( كذلؾ ليس مجرد داللة شخصية و 

 خرى. أ
)الكتاب الكنز( مف الخارج وىناؾ )تمويو( بيف ) موت األب( كسطح محايث لمرواية  ذاً إ

 كعمؽ غير منظور لمتاريخ مف الداخؿ. 
 .  ٖٕٓٓ/ بغداد  ٔدار الشؤوف الثقافية / ط حمد خمؼ/ موت االب/ رواية/أ •
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 رغوة السحاب
 الصمت بوصفو قضية ماوراء قصصية

 
 

 ) ىكذا يتمسؾ مدلوؿ القص بكتمة الصمت، ألف الصمت أثر                   
 يتجمى بحيوات ماوراء المغة ( .                      

                     
                                                 )...........( 
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و  في        نتباه القارىء الى اف مايسميو القاص محمود عبد الوىاب بػ )سرد إالبدء نوجِّ
( يجري تمثيمو بػ ) خطاب الصمت ( اكثر مما ٔ( )الياتؼ( في روايتو ) رغوة السحاب 

يجري تركيبو مف خالؿ الكالـ، وقد يستعمؿ الكالـ لكسر الصمت غير المرغوب فيو 
( رغوة السحابوبذلؾ تطرح رواية ) احيانا )كما سنالحظ ذلؾ في سياقنا الالحؽ(

       الصمت بوصفو قضية ماوراء قصصية، ليس ألف خطاب الصمت فييا يقـو مقاـ 
( وانما يقـو بتمثيؿ حيوات ماوراء المغة باوىاج ماوراءالقص، وبذا جاء ) التمقيـ المفظي

)الياتؼ( وليس )سرده( بمثابة استعارة حية لعزلة الفرد وانشغالو بخطاب الذات اكثر مف 
 انشغالو بأي خطاب آخر.

ف كاف خطاب الصمت بوصفو ضربا مف المجاز في تمييز النوع الجديد مف ا  و     
 (فما جدة خطاب الصمت في )رغوة السحاب(؟ ٕالكتابة)

( الى قصة قصيرة كتبيا الكاتب الفرنسي شار المؤلؼ في ) دليؿ الروايةأة قبؿ االجاب
جاف كوكتو بعنواف ) الصوت البشري ( وفييا يعاني البطؿ عزلة قاسية ) ولـ يجد ما 

أي ) اف الصمت والكالـ يعمالف  ٜيبدد عنو وحدتو االاف يمجأ الى الياتؼ( الرواية/ ص
 .ٖتصاؿ متممة ()إكستراتيجية 
ف أالياتؼ( ىو الثيمة الحقيقية لمرواية، غير كثر عمومية اف )الصمت وليس )أوبفرضية 

) سرد الياتؼ ( ىو السرد الداؿ عمى سرد اخر يتجمى فيو خطاب الصمت بيف الشفرة 
 والرسالة ػ كمدلوؿ عميو: 

أرقاـ اليواتؼ ونشرع ح الشكؿ الجديد الذي كتبتو لدفتر صدقاء نفت)كنت وعدد مف األ
باألحياء منيـ قبؿ أف يطوييـ النسياف( بقراءة صفحاتو رثاء لمف ماتوا وتذكيرا 

 .٘ٔالرواية/ص
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( لتفوىات اإلرساؿ واالستقباؿ. ليذا سنقـو بترقيف ما إذًا الحرب ىي )الراسب التحتي
يسمي بػ ) سرد الياتؼ ( الكثر مف ضرورة إجرائية، الف الياتؼ ال يعدو أف يكوف )لعبة 

قواعد ىذه المعبة، وبخاصة انيا تقوـ  روائية( في كيفية إجراء ) المناقمة السردية ( بيف
عمى المناورة بيف :المؤلؼ الذي يدخؿ في الرواية كسارد ومتمؽ لسرده/ وقارئ متخيؿ/ 
ا ورسالة وشفرة تتضمف داللة ما قريبة مف المعنى االعتيادي لػ ) وجية النظر(. أم

يمثؿ ) أداة ( فيي المركز، والياتؼ ىو المدار الذي الذات، ونعني بيا ) ذات المؤلؼ
 مف أدوات ما وراء   النص ( : 

وعمى ىذا ستواجو القارئ عنوانات رقمية لمكالمات ىاتفية تجري قصصيا عمى األرض 
 في النيار، وتتحرر مف أصوات المتكمميف عبر الياتؼ في الميؿ الذي جرت فيو.
 .ٗٔ/صاحتفظ بمرجعية الياتؼ جوىر القص الداخمي لمحكايات الذي نقمت عبره الرواية

إذًا ىؿ ) رغوة السحاب ( مف روايات الصمت؟ واف كانت ىي كذلؾ، فيؿ ىي شكؿ مف 
 أشكاؿ ما وراء القص؟ 

إف ) رغوة السحاب ( رواية ذاتية الخطاب، ألف خطاب الصمت فييا وثيؽ الصمة بذات 
المؤلؼ وبالذوات األخر التي تتصؿ بيا، لدرجة تمر األشياء كميا بجمالية ىذا الصمت، 

لصمت كذلؾ يمر مف خالليا. ليذا فالمناقمة السردية اكبر مف لعبة الياتؼ، بدليؿ العد وا
التنازلي ألرقاـ اليواتؼ ػ بوصفيا وحدات منضدة بػ ) التصحيؼ ( العكسي، إذ تبدأ مف 

( ٔػٙٔ) )مكالمات في الميؿ( وتنتيي )في الصباح( عبر المرور باألرقاـ المرتبة عكسياً 
ي أنيا مبنية بػ )نية الخداع(، ولكف ما يبدد ىذا الشؾ، أف العد وقد راودنا الشؾ ف

، ألف التمايز الزمني بيف الميؿ كثر مف داللة، أي أنو لـ يأت اعتباطاً أالتنازلي يحتمؿ 
والنيار ىو الوجو اآلخر مف التمفصؿ المغوي بيف السطح المحايث لمكالـ، والعمؽ 

 المحايث لمصمت.    
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تجاه الكتابة المنضدة ليا، أي بالعد التصاعدي مف إرواية عكس ليذا نقترح قراءة ال
( أو مف )الصباح( الى )مكالمات في الميؿ( لغرض إجرائي، كما سنختار بعض ٙٔػٔ)

 الوحدات النصية لمعاينة اوىاج ما وراء القص، ولكف السؤاؿ الذي يبقى يراودنا: 
 ىؿ تتعرض مقدرات السرد في ىذه المعبة الروائية الى االنكسار أو التشويو؟ 

 أننا نشؾ في ذلؾ، بدليؿ أف المؤلؼ نفسو يؤكد صحة فرضيتنا في ىذه القراءة العكسية: 
 .٘ٗٔ)لـ التـز بالتسمسؿ في القراءة( الرواية ص

ات النص فيي ومع أف الوحدة النصية الموسومة بػ )في الصباح( آخر وحدة مف وحد
البؤرة التي تنبثؽ منيا جمالية الصمت في عالقاتو التفاعمية )المؤلؼ والشخصيات/ 

 التعبير واألشياء/ المغة واإلشارة الى ذاتيا(. 
في ىذا )الصباح( تتجمع لدى المؤلؼ )الصور/ اليوميات/ الرسائؿ( ثـ تتقاطع في بؤرة 

 واحدة: 
ىا قد ىيأت لؾ ما ينفعؾ مف صور ورسائؿ ف تكتب حكاياتي. أ)وعدتني تمؾ الميمة 

 .ٕٗٔتخصني. أما زلت عمى وعدؾ؟(الرواية /ص
ولكف ما يعنينا مف ىذه الوحدة النصية ػ قدرتيا عمى تبئير جمالية الصمت،  ثـ كيفية 
تفريعيا أو تسميكيا عبر العالقات التفاعمية، فقد وردت عبارة مقتبسة ألحقت بعبارة أخرى 

 وعمى النحو آالتي: وكأنيا متممة ليا،
يرا وضعت رسائمو وأوراقو الشخصية في حافظة الجمد: ) قد وجدت قدما الرجؿ أخ

 .ٙٗٔ/ صقالبيما في أرضيتو ( الرواية
إف المغة التمثؿ العالقات التفاعمية بيف األشخاص فقط، وانما )يمكف اف تكوف أيضا 

( أي مركز شبكة ٗ( )مؤلفة ليذه العالقات أو ما يدعوه كوفماف بػ )موطىء القدـ
العالقات التفاعمية التي تعنى بػ )التعبيرية والنصية( ضمنا، ومنيا )البوـ الصور( ولكف 
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ما يتكمـ في البـو الصور ىو الصمت، وتكمف جمالية الصمت في بداىة الصور مف 
خالؿ الذاكرة البصرية، الف يقيف الصورة الفوتوغرافية يفوؽ يقيف الكتابة )مما يجعميا 

.  (٘)(  prphy  Autobigالوثائؽ المرجعية لكتابة سيرة ػ تؿ مرتبة قبؿ الكتابة بيفتح
صحيح أف استنطاؽ الصورة ال يقؿ أىمية عف استنطاؽ اإلشارة، ولكف جمالية البوـ 

 الصور تتجمى ىنا في ما يبثو الصمت مف اوىاج ما وراء القص: 
وقد يشي سكنى المكاف  ٖٗٔالرواية/ص….( ) ماوراءه في الصورة يبدو غابة سوداء

بحياة مأىولة بالصمت، وما يتكمـ فييا ىو ىذه الحيوات غير المنطوقة في السرد، 
 كالفراغ المركب مف االحساسات:

ف أدرت قرص الياتؼ: انطمؽ الرنيف داخؿ بيتو بشكؿ متواصؿ، صمت تاـ في أبعد 
 الداخؿ وال أحد.

 ٖٕٔ، صفير اليواء وفراغ البيت( الرواية/صسماعة الياتؼ تنقؿ إلّي عبر قناتيا
 وتتحرؾ حيوات ما وراء المغة عمى ىيأة اوىاج طيفية ما وراء القص: 

الموتى مف أفراد العائمة عمى الجدار، يصوبوف نظراتيـ، وىـ في صورىـ المؤطرة الى 
 الفراغ. 

 .ٕ٘ٔص الرواية/ كاف العجوز السقيـ، في الصورة، بمحية مدببة يبتسـ ، وكأنو يبكي (
( ينكسر إطار الموحة )لوحة رحيؿ صديؽ ػ لدى كريكو( ٖوفي الوحدة النصية رقـ )

ومعو يتعرض السرد الى انكسار متدرج، حتى يحؿ الصمت محؿ المغة، فيمأل الفجوات 
الساكنة بالحركة: تتممكني الدىشة مف سعة فراغات الموحة وظالليا المحددة والتماثيؿ 

ما إذا كانت تمؾ التماثيؿ ستقـو في أية لحظة عمى اليبوط مف التي تتوسطيا، و 
 . ٙٔٔقاعدتيا( الرواية /ص
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( بدافع خفي مؤكد لكسر إطار الصمت باالتصاؿ مع ٘وتنفرد الوحدة النصية رقـ )
 مجيوؿ في الطرؼ اآلخر: 

تنتابني في بعض الميالي رغبة في أف العب لعبتو: اعبث بأرقاـ الياتؼ وبطريقتو 
ولعؿ  ٔٓٔباطية ػ أبدأ بمكالمة ليمية مع أي مجيوؿ في الطرؼ اآلخر الرواية/صاالعت

 الصمت يفسر ىذا اإلحساس المركب مف الفراغ . 
اكثر الوحدات تشظية لكتمة الصمت داخؿ )العمبة المعدنية( ( ٙ)النصية رقـولكف الوحدة 

 واكثر شعرنة لموخزات التي تحدثيا الصور عبر الذاكرة البصرية. 
 مي وأخي الذي استشيد قبؿ اشير يعيشوف في دواخميا. أفوجئت بأبي و )

أبي وأخي وأنا داخمنا تمؾ المرأة ومع انيما ليسا أماميا اآلف، غير أف ضغط جسدييما 
 . ٖٜكاف يزاحمني في المكاف ويعوقني عف الحركة( الرواية/ 

في المكاف، أف ما يجري ىنا ػ ليس وصفا فقط إليقاؼ حركة القص في الصورة أو 
وليس سردا فقط الطالؽ حركة القص في الزماف، وانما تفتح الذاكرة البصرية باوىاج 
الصمت عمى ما وراء القص، إذ الذات وحدىا مف يصغي ىنا ليذه الذاكرة ، بيد انو ال 

 لييا.إيوجد ىناؾ مف يصغي 
اء ىكذا يتمسؾ مدلوؿ القص بكتمة الصمت، ألف الصمت أثر يتجمى بحيوات ما ور 

 المغة.
  إحاالت 

 /ٔ/ دار الشؤوف الثقافية /طرغوة السحاب/ رواية ( محمود عبد الوىاب/ٔ)
 .ٕٔٓٓبغداد/

/ ترجمة: مازف جاسـ الحمو/ مجمة فيتز/ خطاب الصمت ما بعد الحداثة( ايرؿ. أي. ٕ)
 ٕٓ/صٕٔٓٓ( لسنة ٔالثقافة االجنبية العراقية/ع)
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 ( ادـ جاور سكي/ صمت الفوقية والندية في مسرحية) ابناء منياروف( ترجمة: صالح ٖ)
 .ٜٕ/صٕٕٓٓ( لسنة ٗالسعيد/ مجمة الثقافة األجنبية العراقية/ع)    

 ( آدـ جاور سكي/ صمت الفوقية والندية/ المرجع نفسو/ الصفحة نفسيا. ٗ)
غرافية / حسف عيسى المحروس/ ( روالف بارت/ مف لذة النص الى لذة الصورة الفوتو ٘)

 .ٕٙ/صٕٕٓٓ( كانوف الثاني ٕ٘مجمة الرافد/ ع)
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 أطياف ما وراء الواقعية
 )أطياف جميل القيسي(

 
 

 الطيؼ ىو الشبح دائمًا "" 
 جاك دريدا      
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الرغـ مف أف جميؿ القيسي يظير في مرآوية القص وجيًا لوجو، فإف ىذه  عمى      
الوثوقية في السرد المباشر تتعّرض دائمًا الى انكسار مفاجئ، وذلؾ بفعؿ مغادرة الواقع 
)بعد االنغمار بو( إلى ما وراء الواقع، مما يحّوؿ السرد المباشر إلى )سرد ضمني( داؿ 

في حيف يبقى جميؿ القيسي بسمتو االسموية مركز مدار عمى أطياؼ ما وراء الواقعية، 
 ىذه األطياؼ النّصية. 

إذًا فما المدار؟ وما الطيؼ؟ وما أطياؼ جميؿ القيسي في ))مممكة االنعكاسات 
 ( ٔالضوئية((؟)

ينشأ المدار مف خالؿ تكرار )المفاتيح ػ الكممات( ولعؿ أىـ ىذه المفاتيح ػ الكممات 
 المدار في أطياؼ جميؿ القيسي:  المرشدة الى )بنينة(

 ػ آرنجا : االسـ القديـ لمدينة كركوؾ. 
 ػ الميثوبي : بمعنى سأصنع األساطير. 

 ػ األميرة تريفو: بمعنى شعاع القمر. 
 ػ نيدابة : إلية اليور والقصب. 

 ػ بالزما الخياؿ: بمعنى الشعاع العقمي. 
 . ػ األمير مشكيف: بطؿ رواية )األبمو( لديستوفسكي

( فاف النص )يتبنيف( بالمدار ٕىو المرشد الى )بنينة( النص)  Topicواف كاف المدار ػ 
الذي ىو ألثيمة أو الموضوع ، وقد استخدـ جميؿ القيسي فكرة المدار بوصفو )أداة مف 
أدوات ما وراء النص بصيغة السرد الذي يتضمف سردًا آخر متخياًل لتحقيؽ حيازة جديدة 

 (ٖ، أي كيؼ يمكف اف يكوف لدينا وىـ رؤية ماالنراه((.) مف رؤية الالمرئي
ويمكف اف نالحظ باف نص ))توىج بالزما الخياؿ( يبدأ بموجو قرائي مف خارج المتف( 

 بتوقيع جميؿ القيسي إذ يقوؿ فيو: 
) إف الذي يمتمؾ خيااًل خاماًل ال يستطيع أف يرى حتى الواقع العادي، أشؾ في       

نعـ . )كيؼ يستطيع  ٘ٙة قصتي ىذه (( مممكة االنعكاسات / صأف يستطيع متابع
 (ٗالوعي ما يرى أف يكوف لدى اإلنساف المفتوف بدياًل عف الوعي بالرؤية ( ؟ )
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 وىنا يعّمؿ جميؿ القيسي سر بالزما خيالو: 
باف ىذه الحمى المذيذة، يجمح بالزما خيالي      .. وأصاب بحالة مف الحمى الشديدة، وا 

ثـ يشرح رؤيتو في كيفية  ٙٙػ ٘ٙ/ صتأججة لمغاية(( مممكة االنعكاساتبطريقة م
 ختراؽ حدود الزماف: إ

أف أرى مثاًل الزمف يرجع الى الوراء، وىو الشؾ يجري أبدًا إلى األماـ. في الزمف      
الذي يرجع إلى الوراء أستطيع أف أخاطب أشخاصًا غادروا الحياة منذ زمف طويؿ بمجرد 

ولعؿ رؤية  ٙٙأف أخرج مف األخاديد السببية لممادة والزماف(( مممكة االنعكاسات/ص
ية غريبة، ليس لعدـ وجود تصور واقعي النعكاس الزمف إلى جميؿ القيسي لمزمف رؤ 

ب الوراء حتى اآلف، وانما ألف رؤيتو تستند الى )اف السرد ػ كما يقوؿ شكموفسكي ػ يغرّ 
العالـ ( ويجيب باختيف )أف السرد يغّرب طرقًا مختمفة لمتحدث عف العالـ، تتظاىر كؿ 

ذه الرؤية تكمف قوة الالمرئي الكامنة في ( ونحف نقوؿ: في غرابة ى٘منيا بأنيا شفافة( )
 المرئي. 

 وفي موّجو قرائي آخر )داخؿ المتف( يقوؿ جميؿ القيسي: 
لقد تطمعت الى السماء طوياًل مف أجؿ الحصوؿ عمى إجابات معّقدة مف ذلؾ ألما      

 .ٚٚوراء مممكة االنعكاسات الضوئية/ص
لى فكرة )الشعاع العقمي( أو الخارؽ ويستند جميؿ القيسي في )توىج بالزما الخياؿ( ا

الالشعوري في رؤية الالمرئي مف )الما وراء( وربما تستند الى قوة )الساي( و)الساي ػ 
عبارة عف قوة تظير في أشكاؿ متعددة، فيي في بعض األحياف تتخذ شكؿ قوة إدراكية 

تأثير سببي  مثؿ التخاطر والجالء البصري والتنبؤ بالمستقبؿ. وأحيانًا أخر تتخذ شكؿ
عمى األشياء المادية بكؿ أشكاليا(( كما ))اف قوة الساي وسيمة اتصاؿ تربط الكائنات 
الحية مع بعضيا وأيضًا مع األموات(( و))أيضًا ىناؾ احتماؿ أف تكوف قوة الساي 

 (. ٙمممكة لمبرتوبالـز الحي ُكبتت نتيجة تطور الدماغ(( )



 81 

ه )الرؤية( في السرد ػ ألف النص عنده ال ومايعنينا مف وجية نظر جميؿ القيسي ىذ
يقص األثر النسبي في الواقع ، وانما يرتفع بالواقع الى ما وراء المرئي، وذلؾ بػ 

 )تطييؼ( األثر المقصوص ما وراء القص. 
اف أطياؼ جميؿ القيسي ػ ليست كائنات أثيرية أو مدنًا المرئية وانما ىي كيانات أو 

وانيف الطبيعة، تتمتع بقدرات خارقة لسببية المادة والزماف كينونات أو حيوات تتجاوز ق
 والمكاف. 

ويتمّيز جميؿ القيسي بػ )سمو الذات( غير المنغمقة عمى ذاتو أو المتعالية عمى العالـ، 
 ألنيا تشكؿ مركز مدار ىذه األطياؼ، ومصدر حركة المدار الطيفي األكبر ليا. 

طيؼ ووضع الشبح( ألف ) الطيؼ ىو الشبح وفي أطياؼ جميؿ القيسي )يتطابؽ أثر ال
 (. ٚدائمًا( )
)األخوة ص )جروشنكا( يقـو جميؿ القيسي بػ)تطييؼ( أثر المقصوص فيفي ن

 كثر مف داللة حافة: أ( وألف لو ٛكرامازوؼ، لديستوفسكي ، فالشبح ىو ظاىرة الروح( )
أنت ياضيفنا أطمقت جروشنكا ضحكة بمورية مف ضحكاتيا المثيرة، وقالت:         

 العزيز شبح(. 
 ماذا ؟.. شبح؟ ىؿ حقًا ال تؤمنيف باألشباح؟ 

( وفي الثامف عشر ٗٗٔكمنا في النياية ياجروشنكا أشباح.. ))مممكة االنعكاسات/ ص
مف شباط ػ يـو اجتماع األرواح المقدسة يزور جميؿ القيسي )جروشنكا( .. إذًا لماذا 

، ألنو يوـ متخيؿ، حتى يخترؽ اختار جميؿ القيسي ىذا اليـو بالذات ؟  لعمو اختار اليـو
فيو واقعية السرد، لكي ينفصؿ النص عف )زمانو( ثـ يرتفع بو الداؿ ليال مف مدار 

 الطيؼ في درجة الميتا ػ واقعية: 
اسمي .. حسنًا.. قولي ليا اف اسـ ضيفؾ ىو جميؿ القيسي / مممكة االنعكاسات        
 . ٖٔٔ/ص

 ػػ ىؿ أنت روسي؟
 ػػ ال 
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 ػػ تتري؟
 ػػ ال 

 ػػ حتمًا مف سمرقند! 
 ػػ ال

 ػػ اذف مف أوزكند؟ 
وقد تيبط  ٕٖٔػػ ال.. أنا عربي مف العراؽ .. مف مدينة كركوؾ مممكة االنعكاسات /ص

عميو الطيؼ ػ كطيؼ نيدابة ػ أو طيؼ األميرة تريفة أو يسمع طرقًا عمى الباب، فإذا بو 
 وجيًا لوجو مع ديستوفسكي أو يظير لو طيؼ األمير مشكيف فجأة في غرفتو. 

 ًا لوجو أماـ وثوقية الطيؼ ، وكأنو حقيقة مطمقة؟. ولكف كيؼ يضعنا جميؿ القيسي وجي
 ) ىؿ تؤمف بالخوارؽ؟(        

إذا كنػػت تػػؤمف إبػػؽ معػػي لنقضػػي أمسػػية قصػػيرة مػػع األميػػر مشػػكيف، واذا كنػػت ال تػػؤمف، 
وتتيمنػػػػػػػػػػػي بعػػػػػػػػػػػد عػػػػػػػػػػػدة أسػػػػػػػػػػػطر باليػػػػػػػػػػػذياف، أقػػػػػػػػػػػوؿ اتركنػػػػػػػػػػػي ))مممكػػػػػػػػػػػة االنعكاسػػػػػػػػػػػات 

 (.٘ٙٔالضوئية/ص
ء أماـ طيؼ األمير مشكيف، ثـ يكسر اإليياـ الصريح ىكذا يضع جميؿ القيسي القارى

 باإليياـ الضمني لسموؾ مشكيف الطيفي. 
 ولعؿ اكثر أطياؼ جميؿ القيسي اختراقًا لتخـو الواقعية ػ طيؼ )الفتاة المجدولة بالضوء(: 

في أية مرحمة أنا اآلف؟.. وأنا أرى ذلؾ الضوء وىو يتجّوؿ ، ويتشّكؿ بأشكاؿ         
 ؟ مختمفة

(. ٚأنا لست مجرد ضوء/ أنا أكثر مف ضوء))مممكة االنعكاسات الضوئية/ص        
في تحّوالت ىذا الرمز أكثر مف اشعاع كوني ، ألنو مفتوح عمى جماليات الغامض 

 والمجيوؿ والالمحدود المستقبمي. 
يؼ ولكف ما يعنينا مف مدار ىذا الطيؼ: كيفية تشظية الزماف وكسر حدوده، وانفتاح الط

 عمى ما وراء الواقع: 



 83 

أنا مجموعة مف ذّرات معقّدة التركيب، يقوؿ أبيقور ػ اف النفس، وكذلؾ الجسد       
 يتكوناف مف الذّرات ، قمت : ىذه كممات مجرّدة. 

أنا يا صديقي مجموعة ذرات مركبة تركيبًا ىندسيًا … قالت: كانت كممات مجرّدة 
 (. ٕٔاسات الضوئية/صوبطريقة معقدة لمغاية ))مممكة االنعك

ف ىذا السرد المتقطع الذي يعتمد عمى التضميف واالقتباس والتداعي ، ال يمنح القارئ أ
ضمانات مؤّكدة لواقع اليمكف الوثوؽ بو والمصادقة عميو، ولعؿ التخييؿ أكثر إمكانية 
منو لمتصديؽ. فيؿ ىو كذلؾ ؟ تمؾ ىي البداية التي تطرح أطياؼ جميؿ القيسي 

 جماليات لما وراء الواقعية. بوصفيا 
 
 إحاالت 
 
جميؿ القيسي/ مممكة االنعكاسات الضوئية/ مجموعة قصص / دار الشؤوف  (ٔ)

 . ٜٜ٘ٔ/ٔالثقافية/ بغداد/ ط
( امبرتو إيكو/ القارىء في الحكاية/ ت: انطواف أبو زيد/ المركز الثقافي العربي/ ٕ)
 .ٚٔٔ/صٜٜٙٔ/ٔط
موريس ميركو ػ بونتي/ المرئي والالمرئي/ أعّد النص: كمود لوفور/ ت: د .   (ٕ)

سعاد محمد خضر/ مراجعة األب نيقوال داغر/ الشؤوف الثقافية/ بغداد 
 . ٜٔ/صٜٚٛٔ/ٔ/ط
 موريس ميرلو ػ بونتي/ المرئي والالمرئي/ المرجع نفسو/ الصفحة نفسيا.   (ٖ)
ة/ ت:د. حياة جاسـ محمد/ المجمس االعمى واالس مارتف/نظريات السرد الحديث  (ٗ)

 .ٙٙ/صٜٜٛٔلمثقافة/ 
: صالح فميفؿ الجابري/ التحميؿ الفمسفي والعمـو لمزيد مف التفصيؿ ينظر  (٘)

/ مجمة آفاؽ عربية/ حزيراف/ السنة التاسعة عشرة/  Psiologyالجديدة/ عمـ الساي ػ 
 . ٖٙ/صٜٜٗٔ
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عياش/ دار الحاسوب لمطباعة/ حمب/ جاؾ دريدا/ أطياؼ ماركس/ ت:د. منذر   (ٙ)
 .ٕ٘٘،ٖٕٗ/صٕٓٓٓ/ ٔط
 جاؾ دريدا/ أطياؼ ماركس/ المرجع نفسو/ الصفحة نفسيا.   (ٚ)
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 غسق الكراكي
 ومركز مدار التشظي

 
 

  ) كمما سعيت الى لمممة مايموح متشظيًا ومبعثراً  -
الأتوفع ليطيح بالبناء كمو حيث  كماؿ مف باغتني

                                                مشكاًل أبعادًا وزوايا وخطوطًا جديدة ( .
) تمؾ ىي رواية كماؿ، وىي تنفمت في كؿ إتجاه  -

     في التشظي والغموض( .،  وتمعف
                              

 
 سعد محمد رحيم                                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 86 

( باسػػػػػػتعماؿ الرسػػػػػػائؿ والمػػػػػػذكرات Golage -) الكػػػػػػوالج التشػػػػػػظي عمػػػػػػى يعتمــــــد       
ف التشػظي واليوميات والصور _ وبداىة اف تنتيؾ ىذه الطريقة وحدة الفعؿ الدرامي ، ولك

( اليكتفػػي بتفتيػػت وحػػدة الفعػػؿ الػػدرامي ٔ)( لسػػعد محمػػد رحػػيـ فػػي روايػػة  )غسػػؽ الكراكػػي
بصيغة تقطيع العمؿ وتجميعو او تفكيؾ المروي وتركيبػو ، وانمػا يقػـو بتشػظيو بػؤرة السػرد 

/ طيػػات بػػيف روي( عػػف طريػػؽ خمػػؽ فجػػوات/ شػػواغ/ انقطاعػػات) دوف اإلطاحػػة بنظػػاـ المػػ
قػػوة السػػرد الػػداؿ  ثنايػػا السػػرد ، تسػػتمد انتشػػارىا مػػف انشػػطارات الفعػػؿ الػػدرامي الػػذي مجالػػو

 عمى سرد آخر . 
وعمى الرغـ مف أف سعد محمد رحيـ يظير في الرواية _ كمؤلؼ لرواية داخؿ الرواية 

( في كيفية شاعت مؤخرا في روايات )السرفكشففاف طريقتو تفترؽ عف ىذه التقنية التي 
 تصميـ رواية متشظية داخؿ رواية مممومة .

بنية لمرواية ، والرواية بوصفيا إطارا لمتشظي _ ولكف قبؿ أف نعنى بالتشظي بوصفو 
( الحافة بيذا التشظي، وليس الى )الكوالج البد مف توجيو انتباه القارى الى الداللة

بنية ، والبنية نسؽ مف العالقات ، ىذه  -، الف التشظي ىناو وسيمة لمتشظيكطريقة ا
اشتغاليا ، وارتباطيا بالداللة  البنية ) عبارة عف نظاـ مف العالقات ، ينبغي تحديد طريقة

 ( . )ٕ ) 
كما ينبغي التمييز بيف فكرة كماؿ لكتابة الرواية ومنظور المؤلؼ لكتابة رواية عف كماؿ 
: ) فاألولى ( لـ تكتب ، وليست في طور التشكؿ ، ألنيا ال تعدو اف تكوف مجرد فكرة 

 في نية كماؿ :
 كتب رواية "أ" حمـ حياتي أف 
 ويضيؼ أيضا :

 ٔٔ" الرواية تساوي الحياة " الرواية / ص 
 ولكف كماؿ غادر الحياة ، ولـ يكتب الرواية .

مف ىنا تمقؼ المؤلؼ فكرة كتابة رواية عف كماؿ ، ولكف ىذه الرواية ) الثانية ( لـ تكتب 
 خر جممة مف الرواية :آيضا ولكنيا في طور النية / الفكرة / الشروع في الكتابة حتى أ
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 ٓ٘كتب روايتي " الرواية / ص أف أ" حمـ حياتي 
 في حيف كانت أوؿ جممة مف الرواية بمساف كماؿ :

 ٔٔكتب رواية " الرواية / ص أف أ" حمـ حياتي الكبير 
وعمى الرغـ مف ىذا التماىي، فإف الفرؽ واضح بيف حمـ كماؿ في أف يكتب )رواية( 

ف ىذا )المفتاح( يبدأ منظور المؤلؼ وبيف حمـ المؤلؼ في اف يكتب )روايتو( ىو ؛ وم
لذاتو )ىو( في كتابة الرواية/ أما )كماؿ( فيو ثيمة وسيطة بيف المؤلؼ والرواية، ومف 
ىنا تبدأ بنية التشظي بوصفيا بنية وسيطة ذات أصداء متعّددة لمتشظي، ومايعنينا منيا 

ف المؤلؼ ىو تشظي الذات: ذات المؤلؼ الذي شظى بدوره الذوات األخر، أي بمعنى ا
 المركز ، والذوات األخر ىي المدار النصي ليا:

) أبي وأمي وعمي وسارة وعارؼ وحسف ونبيؿ وعمي خروفػ وكاف ىناؾ، بالمقابؿ اآل
( ليـ حيواتيـ .. ىؤالء جميعًا أضحوا شخصيات في)روايةوميا وحناف ووصاؿ وانا.. الخ

يخوضوف معترؾ الحياة معًا المتخيمة المستقمة.. يتقاطعوف ويتصادموف ويتألقوف و 
 (.ٕٚ)الرواية /ص

وقبؿ معاينة مركز مدار التشظي، ينبغي تحديد منظور المؤلؼ لممنظومة المعيارية في 
نسبة كتابة الرواية: الرؤية/البعد/ المسافة/ وىؿ تالعب بالمنظور السردي؟ . الرواية بال

اؿ الروائي وىدمو في وتمؾ مفارقة في بناء الخي ٕٔ/صلممؤلؼ )صنعة خياؿ( الرواية
الرواية أو أوؿ مفارقة في بناء الوىـ وىدمو بالواقع، ألف كماؿ شخصية حقيقية، 

 والشخصيات األخر كذلؾ ، وفي مقدمتيـ المؤلؼ نفسو. 
وقد يحدث اف تتمّرد الشخصيات عمى مؤلفيا، ونحف النشؾ في ذلؾ، ولكف الشخصيات 

دـ ىنا بكيفية تطبيع شخصية )كماؿ( ىنا ال تتمرد عمى المؤلؼ، ولكف المؤلؼ يصط
 الحقيقية بيف المتخيؿ والسرد: 

ػ ) والمعضمة ىي في الكيفية التي تجسد بيا ىذه الشخصية فنيًا وكماؿ وجود مقنع في 
 .ٕٚالواقع والتاريخ، فكيؼ يمكف أف يكوف كذلؾ داخؿ الرواية ( الرواية /ص
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تكف التسمية، فاألمر يتعمؽ بمعرفة نعـ ))فالتعارض قائـ بيف المتخيؿ والسرد، وميما 
 (.ٖالطريقة التي يتـ بيا نقؿ الواقع الحقيقي أو )الخيالي( الى الرواية )

 اف كاف )كماؿ( شخصية حقيقية في الواقع فيؿ ينبغي أف تكوف كذلؾ في الرواية؟
 واذا قبمنا بذلؾ اليمكف مقابمة، التخييؿ بالحقيقة والصدؽ بالسرد، ليذا أدرؾ المؤلؼ ػ
أىمية الشكؿ )كيفية السرد( في تخصيص الرؤية ؛ فكيؼ إذًا قدـ لنا شخصية كماؿ 

 الحقيقية؟ 
: كيؼ؟ وبأية لغة؟ وبأي منظور؟ واستنادًا الى أية قواعد لمصنعة ) ما يقمقني ىو -

 .  ٖٔيمكنني اف أبتكر كمااًل في الرواية؟ ( الرواية/ ص
آليات: التذكر/ التخيؿ/ التوثيؽ، وفي ولكف المؤلؼ اختار اف يقدـ )كمااًل( عمى وفؽ 

ىذه اآلليات تتقاطع الصور/ الرسائؿ/ اليوميات/ األوراؽ األخر ثـ تتجمع في بؤرة واحدة 
 إذ المؤلؼ يؤسس لشخصية كماؿ، وكماؿ يؤسس لذات المؤلؼ: 

ػ وأنا أوسس شخصية كماؿ فكرت أف يعرض ىو جانبًا مف ذاتو مف خالؿ كتاباتو 
قدر ما أستطيع استخداـ القناع . أعني اف أنطمؽ أنا بداًل عنو، أف  )وثائقو( ألتجنب

 .  ٕٚ( الرواية / صو نفسو، كما شاء، واف ينطؽ باسموأمثمو.. أردت أف يمثؿ ى
وقد يتوىـ القارىء اف رواية )غسؽ الكراكي( مف نمط تكويف الشخصية، ولكف مايبدد 
ىذا الوىـ ػ اف ىذه الشخصية التنمو نموًا حمزونيًا، كما انيا التتطور تطورًا خطيًا، وانما 

 تنمو وتتشكؿ عمى وفؽ سرد داؿ عمى سرد آخر يتشكؿ بدوره عمى ىيأة بؤر متعددة. 
اذًا المنظور السردي يتجو نحو نبئير متبايف أو منسجـ بيف االنشغاؿ بشخصية كماؿ، 
وانيماـ المؤلؼ بذاتو، حتى تنشغؿ الرواية بذاتيا المتشظية اكثر مف انشغاليا 

 بموضوعيا عف الحرب، التي ىي مصدر ىذا التشظي. 
تعددة عمى ولكف مف ذات المؤلؼ تنبثؽ بؤرة التشظي كبنية وسيطة ذات دالالت م

 مستوييف: 
 : السطح غير البراني ، ويمكف التمثيؿ ليذا التشظي بالمعاينة اآلتية: أوالً 
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ػ عمى الرغـ مف انني ال أستطيع في ىذه الحالة تفادي التشتت الذي ستبدو عميو الرواية 
مف خالؿ بث ماترؾ في أوراقو، وىي كثيرة، والتي تموح لموىمة األولى اف ثمة جامعًا 

 ( .ٚا، )الرواية/صيجمعي
تمؾ ىي رواية كماؿ، وىي تنفمت في ألؼ اتجاه، وتمعف في التشظي والغموض )ػ 

 .ٔٚص (الرواية
 : العمؽ غير الّجواني، ويمكف التمثيؿ ليذا التشظي بالمعاينة اآلتية: ثانيا
ىاىو كماؿ يتشظى بيف يدي.. يتعثر في ألؼ ذّرة وذّرة، ويمأل الفضاء مف حولي )ػ 

 . ٕٚالرواية/ص (ويسكنني
كمما سعيت الى لمممة مايموح متشظيًا ومبعثرًا باغتني كماؿ مف حيث ال أتوقع ليطيح )ػ 

 . ٔٔٔالرواية /ص( بالبناء كّمو مشّكاًل أبعادًا  وزوايا وخطوطًا جديدة
ولكف اكثر الدالالت الحافة التي تختزؿ المسافة بيف السطح غير البراني، والعمؽ غير 

 ر التشظي ىي التي يتفّوه بيا كماؿ، وعمى النحو اآلتي: الجواني لمدا
شتييت سيجارة أمجيا، وانفث دخانيا نكاية بالحرب، عمى الرغـ مف أنني ال إ) -

 . ٛٔٔالرواية/ص( أدخف
سمة مف سمات الفضاءات المعرفية الوافدة إلينا أـ ىي سمة مف سمات إذًا ىؿ التشظي: 

 الحرب في بالدنا؟ .
 ىذه المسألة بحاجة الى مقاربة أخرى. 

 احاالت 
/ ٕ( سعد محمد رحيـ /غسؽ الكراكي/ رواية/ دار الشؤوف الثقافية / بغداد / طٔ) 

ٕٓٓٓ  
( المصطفى شاذلي/ النظرية السيمائية/ ثنائية االصوات الرموز/ مجمة كتابات ٕ)

 . ٜٓٔ/ صٜٜٛٔ( آب ٖٗمعاصرة/ ع)
/ ٕٜٜٔتقنيات ومناىج /ت: رشيد بنّحدو/ منشورات   ( برنار فاليط/ النص الروائي:ٖ)

Nathan paris  ص/ٛ٘ . 
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 ليمة المالك
 )الرواية بوصفيا بنية من غير مركز والنياية(

 
 

 )القاعدة التي تحكـ الرواية ىي أف تصبح                                  
 يعني أف تكوف                    –الرواية ماليست إياه                                   
 مختمفة عف أي شئ يظيرمثؿ رواية                                     
 طبيعية (.                                                                       

                                 
 واالس  مارتن                                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 011 

ة العقالنية، واذا كانت ىذه ظيرت كتابة جديدة لمرواية، تتشّوؼ الواقع بصيغ لقد      
 ( ٔعقالنية ىي صفة خاصة لمرواية .. فيؿ ىي اشارة الغنى عنيا لمواقع ؟ )الال
/ المدىش/ العجائبي/ الغرائبي/ ـ بػ ىمـو الفرد الصغيرة/ السحرياف ىذه الكتابة تيت 

 المنسي/ الميمؿ/ المغفوؿ أو المسكوت عنو . 
وتتجو ىذه الكتابة الى الخروج عمى السائد الروائي بنزعة متمردة عمى واقعية الواقع 
بالمتخيؿ العجائبي، وبتفكيؾ نظاـ المروي الى جزئيات متشظية. ليذه الكتابة تنتمي 

 (.ٕار))ليمة المالؾ( لنزار عبد الست
في ىذا النوع مف الكتابة الروائية اليمكف الفصؿ بيف المتف والمبنى، ليس ألنيا قائمة 
عمى خمط المحكي بتسمسؿ االحداث، وانما تقـو بتخميؽ بنية مافوؽ واقعية ػ التخضع 

 فييا االشياء الى نظاـ منطقي مف العالقات.
لو تفكؾ ىذا المدار في )ليمة ( فماذا يحدث ٖواف كاف المدار بمثابة ثيمة أو موضوعة)

 المالؾ(؟. 
قبؿ لحظة الحمؿ باالجابة ػ يفترض ىذا المدار وجود نظيرمواٍز لو ىو ػ ىذه القراءة 

 الممكنة، اذًا ىذه القراءة معنية برفع التباس النصي بيف المدار ونظيره الموازي لو. 
بوصفيا موجيات قرائية لقد حددت )ليمة المالؾ( مفاتيح قراءة الرواية في آخر صفحة ػ 

 ليذا المدار ، ولكف : 
أو ـ البد مف التحقؽ مف صحة التطابؽ أيجب التسميـ بصحة تأويالت المؤلؼ أ
 التعارض بيف قصد المؤلؼ وقصد النص؟. 

يستدعي مفتاح شفرات )ليمة المالؾ( الى ذىف المتمقي ػ ليمة واحدة يرتيف بيا زمف 
الرواية كمو، ولكف ىؿ كاف زمف ىذه الميمة، مركز كثافة الرواية؟ واف كاف غير ذلؾ، 

 فماذا يعني تشتيت زمف ومكاف الرواية الى )آنات منعزلة ( و )مواضع منزوية(؟. 
يقـو بتدوير مفتاح شفرات ىذه )الميمة( وانما ىناؾ فـ  الشؾ اف )المالؾ( ليس وحده مف

السارد الذي تنبثؽ منو الحقيقة، غير اف الرواية تقوؿ غير ماتعنيو أو تبوح بشيء 
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، وىي بعبارة فردريؾ شميكؿ )توتر  ره، وىنا تكمف المفارقة المزدوجةوتقصد غي
 (.ٗاالضداد()

/ ليمة االحتفاؿ  ٔٗتونبشتـ ( الرواية/صسفينة ) ااف ليمة المالؾ ) ىي لية الخروج مف 
ليمة الخروج المباركة  )ٚٔاء ليمة زواؿ الغضب( الرواية/صمع الصبي يونس )عمى انتي

 .  ٖٕ. ليمة زواؿ العقاب ( الرواية/ص
إذًا نحف بإزاء زمف يتكاثؼ في ليمة واحدة، ثـ يتشتت الى آنات منعزلة، وبذلؾ لـ تكف 

يمنة الوحيدة المحركة والدافعة لمرواية مف حيث الوجية ىذه الميمة ىي البنية المي
والمسار، ألف زمف ىذه الميمة يتألؼ مف آنات متفرقة مبثوثة ىنا وىناؾ بيف ثنايا النص 
بصيغة التشظي واالنتشار. ولكف مايعنينا مف تشظيات زمف ىذه الميمة ىو )ليمة الخروج 

أي ىما ليمتاف ال ليمة واحدة ، فأييما إذًا مف السفينة( و)ليمة العودة مف مدينة األلعاب( 
 الميمة المقصودة؟. 

ىنا نالحظ باف الخروج يتعارض مع العودة، وماينتجو ىذا التعارض ىو المفارقة بيف 
 العجائبي والواقعي. 

واف كانت ىذه )الميمة( قد اقترنت بػ )المالؾ( فيؿ ىو )مالؾ( فعاًل؟  وقبؿ ذلؾ ماداللة 
 تقوؿ احدى الموجيات القرائية:اسـ ىذا المالؾ؟ 

)انو شخصية خيالية مركبة الوجود ليا في الميثولوجيا ، استوحاىا المؤلؼ مف          
المنحوتات اآلشورية التي زينت جدراف قصر الممؾ اآلشوري ػ آشور ناصرباؿ ، وقد 

 .  ٕٗٔاسماىا المؤلؼ بػ )السمارتو( الرواية / ص
مؤلؼ قد أغمؽ نسؽ التأويؿ )إذا كاف ىذا التأويؿ ىو عمى وفؽ ىذا التوضيح يكوف ال

 (.٘إعادة بناء قصد النص(. )
اف السمارتو ػ كائف إشكالي مركب مف عناصر غير متجانسة  وليس اسمو داللة قاّرة 

 في الرواية: 
  قاؿ بأنو اليعرؼ المعنى األكدي اسمو، ولكنو يرى انو اسـ ومفجوع ممدوغ،         

 (. ٖٗسبو تمامًا )الرواية/صقميعاتي ينااال
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نعـ إف )المؤلؼ في حقيقة األمر، ىو السياؽ الذي يتـ توظيفو بصورة متكّررة في 
( ولكف )بداًل مف إحالة التأويؿ الى المؤلؼ االصمي بوسعنا إحالتو الى نظاـ ٙالتأويؿ()

ات ( فما رموز واعراؼ ىذا النظاـ الذي تحّوؿ في الرواية الى جزئيٚرموز وأعراؼ()
 متشظية ماوراء الرواية؟. 

 ( جريمة )الرواية/ٕٛٚٙ٘ٔٗ)وة خمقية وبتعاؿ فطري، وقد ارتكبيتمّيز السمارتو بقس
( عبر سياؽ الرواية الى )مالؾ(؟! ٜ،ٗٔص  ( إذًا كيؼ تحّوؿ ىذا )المجـر

 ىذا التناقض يشير الى مفارقة أـ سخرية؟. 
 (ٓٓٔا لست مف البشر( )الرواية/ص )أن        
 (. ٕٚ) قالوا عني بأنني ثمرة االختالط الحيواني المحّرـ )الرواية /ص        
 حكومة نينوى القديمة تقوؿ انني مف البشر.         
 )الناس يقولوف انني مف الطيور الجارحة(.        
)أما الكينة ، فقد رسموني عمى الجدراف كمالؾ مف مالئكة المعابد(         

السمارتو كائف إشكالي مركب فعاًل مف انواع مختمفة، لكونو الينتمي  . إذاً ٚٙالرواية/ص
 (. ٛألي ساللة إجناسية، أي بمعنى أنو بنية نسؽ مف غير مركز والنياية )

 واف كاف السمارتو ػ حيوانًا خرافيًا ومرعبًا، فكيؼ: 
 . ٖٖيدعوالى اف تكوف السماء لمطيور فقط / الرواية / ص          
 / الرواية/ الصفحة نفسيا . اعدة الطيور عمى استرداد السماءيدعو الى مس          
 . ٕٕ/ الرواية/صب مف أجؿ انقاذ البشرية مف الغرؽحار           
 .  ٖ٘/ الرواية / صلمالقاة الخضر رغبة منو بالخالص ذىب          
 .  ٜٖرواية / صال بفكرة معاقبة الذات التي تراوده اعترؼ لمصبي          
العاشرة يمعبوف كاف ضميره يتألـ أماـ ضحايا جرائمو الذيف تعّذبوا وىـ دوف           

 .  ٓٗ/ صويأكموف الحمويات/ الرواية
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إذًا ماذا يعني )السمارتو( في تحوالتو مف مجـر حرب الى داعية لمسالـ الكوني؟ . اف 
اقضات الواقع وتحّوالت التاريخ، السمارتو ػ كائف إشكالي ، وقد فجّر فيو المؤلؼ تن

 وازمات الطبيعة بشفرات ظاىرة ومضمرة. 
وقد ىيأت تحوالت الرمز ، وكونية االسطورة ػ إمكانات االنفتاح الكوني باستدعاء االزمنة 
)المدبرة والمقبمة( وكيفية التالعب في تزمينيا، وتحريؾ األمكنة )القائمة منيا والتي تـّ 

التالعب في تماكنيا، وتكييؼ حركية األلعاب االلكترونية، وكيفية االطاحة بيا( وكيفية 
 استثمار الدالالت الحافة ليا باتجاىات خطية وعمودية ودورانية في )مدينة األلعاب(. 

ولكف السرد اكتفى بتبئير حقؿ الرؤية )االقميعاتية( نسبة الى )أقميعات( مدينة الموصؿ 
العرضي، أي بيف السمارتو كامتداد تاريخي بخط القديمة مف دوف تفرقة بيف الجوىري و 

أفقي، واسطورة نوح كأفؽ اسطوري بخط دوراني، والصبي يونس كواقع راىف ، السيما اف 
مدينة االلعاب في )أقميعات( كانت حاضنة ليذه األزمنة المتحركة بفاعمية األلعاب 

ب/ لعبة الخيوؿ االلكترونية: لعبة الكنز/ لعبة القطار/ لعبة الصحف/ لعبة الدوال
ف المكاف ىنا لـ يعد يحتفظ بدرجة معينة مف الثبات أالخشبية/ لعبة سكة الموت، أي 

 النسبي، ولكنو يتمّيز بدرجة عالية مف التكثيؼ أواًل، ومف التشتيت ثانيًا:
بدت رؤيتو لالشياء، تفقد الوضوح وتتميؼ بالظالـ، وىي تخسر االضواء تباعًا      

 (. ٖٚ،ٕٚباالنطفاء أو باالبتعاد والذوباف خمؼ حدود البصر )الرواية/ ص
ليس ىناؾ ماىو أجمؿ مف رؤية اقميعات النائمة مف صيوة دوالب لو ىذا االرتفاع       

 (. ٛٓٔص القمري( )الرواية/
ا التكثيؼ، وذلؾ التشتيت ػ حتى شيكة العالقات القائمة بيف السمارتو والصبي ويشمؿ ىذ

يونس/ السمارتو وآشور بانيباؿ الصغير/ السمارتو وااللقاشي، لدرجة تبدو مظاىر السرد 
وكأنيا مصممة عمى وفؽ فجوات وقفزات سردية مقصودة في الزماف والمكاف واالحداث، 

لعالـ المروي، وتشظيو أنظمتو الداللية، ليس بيدؼ ألف الغاية منيا كيفية تفكيؾ ا
نما بيدؼ تكسير التسمسؿ المنطقي لممروي عف طريؽ خمؽ  تشويش ذىف المتمقي، وا 



 015 

فجوات وقفزات وانتقاالت سردية ػ كعالمات دالة عمى عدـ منطقية الواقع واختالؿ 
 العالقات الكامنة فيو، كعالقة السمارتو بالصبي يونس: 

لؼ السابع مف عمره مع صبي في العاشرة واصؿ الحياة الى األ عالقة شخص   
 ( .ٕٔ)الرواية/ص

 وتستدعي ىذه العالقة في المقابؿ أسرار عالقة السمارتو التاريخية بالطفؿ آشور بانيباؿ. 
كيؼ أّدت العالقة الى تمويث قمبو، وكيؼ اف الحقد ترّسب فيو، وسد أنابيب دمو(    

ية يطير ببطء في الخط السمائي( الفاصؿ بيف بابي أدد حتى )جعمتو الرغبة الممك
(. أي اف العالقة ٜٙونركاؿ كي يتمكف السياـ مف التدريب عمى إصابتو )الرواية /ص

األولى، نقيض العالقة الثانية، الف الصبي يونس الحالـ غير صيرورة بانيباؿ الطفؿ 
 المحارب: 

 (. ٙ٘مف النوايا الحربية )الرواية/ ص فتش )السمارتو( في ذىف الصبي، فوجده خالياً    
وعمى الرغـ مف التشابو بيف الصبي يونس والطفؿ آشور بانيباؿ مف حيث قاعدة العمر 

عالقتو بالثاني، ألف السمارتو صار يكره ، فإف عالقة السمارتو باألوؿ غير والنشأة
 الحروب الحديثة، أي عمى النقيض مف سموكو الدموي في الحروب القديمة. 

لعؿ سر تعّمؽ السمارتو بالصبي يونس يكمف في ىذا التشابو بيف مأساة السمارتو في و 
ة ىجـو الطائرات في منتصؼ األلؼ االوؿ قبؿ الميالد، ومعاناة يونس مع قسو 

 .  ٗٛ،ٖٚالرواية / ص( ٜٜٔٔ/ٔ/ٚٔ)
 اف ىذه العالقات تتالقى وتتعارض بدرجتيف عاليتيف مف التكثيؼ والتشتيت: 

سيراف بال مسار مف غاية أو ىدؼ بيف مناظر ىّجنيا النسياف بمقتطفات مف وىما ي    
 (. ٘ٛص طقوس آشورية )الرواية /

 ( ؟ الالمركزية الروائيةالمسار بػ ) ألـ يوِح ىذا 
ف ينفتح أكثر عمى كونية االسطورة، وأاّل يكتفي بتجّوالت الرمز ألقد كاف بامكاف النص 

)أتونبشتـ( عالقة كونية موازية لعالقتو الوضعية بػقة السمارتو اآلشوري، ألف عال
 بالصبي يونس ، وعالقتو التاريخية بالطفؿ آشور بانيباؿ، أي انيا عالقات متّممو ليا : 
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انا حارس اتونبشتـ عممت في صناعة السفينة، وكنت ماّلحو الخاص. حاربت مف    
 .  ٕٕأجؿ انقاذ البشرية مف الغرؽ ) الرواية / ص

يـو السابع مف الصحو أطمقني مف السفينة لمبحث عف اليابسة .. ولـ اجد في ال   
موضعًا أحط فيو فعدت .. ثـ اطمقني مرة أخرى فعثرت عمى ىذا الغصف ولـ اجد 
موضعًا أحط فيو فعدت، ثـ اطمقني مف السفينة المنتظرة الرحمة، فوجدت ىذا الماء 

 (. ٖٕالصافي ولـ أعد إليو )الرواية/ص
 العالقة بيف السمارتو واتونبشتـ ػ كونية االسطورة بدالالت حافة منيا: تختزؿ ىذه

اف الماء رمز الحياة، والغصف رمز السالـ الكوني، والسمارتو ضمير المتكمـ بمساف 
الطير ػ رمز أجنحة الحرية، أي كاف لخروج السمارتو مف سفينة )أتونبشتـ( مستويات 

 ورة الكوني بالوضعي: ميثولوجية منيا : كيفية كسر نمط االسط
 (. ٖٕفوجدت ىذا الماء، ولـ أعد إليو )الرواية/ ص

ولكف المقطع االخير مف الرواية ػ لـ يكسر أفؽ توقع القارىء ، فقد عاد الصبي يونس 
الى البيت ، وىو نائـ في العربة، وبالقرب مف رأسو دلو الماء، وغصف اآلس، وتحّوؿ 

ف فحـ، وىنا أغمؽ المقطع االخير نسؽ الرواية السمارتو مع زرقة الفجر الى طائر م
 عمى ذاتو. 

ف كاف البد مف كسر نمط الكوني بالوظيفي، فكيؼ حدث اف تكوف )ليمة المالؾ( ػ ا  و 
 رواية نسؽ مف غير مركز واف تكوف ليا ىذه النياية في آٍف واحد؟. 

لمؤلؼ قد اف ذلؾ باعتقادي يتعارض بيف قصد المؤلؼ وقصد النص، ولكف اذا ما كاف ا
،  تعمد غمؽ النسؽ فإنو أخطأ ، ألف النص عمؿ مفتوح، أّما إذا لـ يتعمد ذلؾ فيو خطأ

  عفوي . ألف النص عمؿ مفتوح ، أما إذا لـ يتعمد ذلؾ ، فيو خطأ
  احاالت 

( ارنستو ساباتو/ الكاتب وكوابيسو )في قضايا الرواية المعاصرة( ت: عدناف ٔ) 
 . ٘ٛيع / صالمبارؾ/ ازمنة لمنشر والتوز 
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( نزار عبد الستار/ ليمة المالؾ/ رواية/ منشورات االتحاد العاـ لالدباء والكتاب في ٕ)
 .ٜٜٜٔ/ٔالعراؽ / بغداد/ ط

امبرتو إيكو/ القارىء في الحكاية/ ت: انطواف أبو زيد/ المركز الثقافي العربي/   (ٕ)
 . ٙٔٔ/صٜٜٙٔ/ٔالدار البيضاء /ط

/ موسوعة المصطمح النقدي/ ت: د. عبد الواحد وصفاتيا/ المفارقة د.ي. ميويؾ  (ٖ)
 . ٓٗ/ صٜٚٛٔ/ ٕلؤلؤة/ دار المأموف لمترجمة والنشر/ بغداد / ط

إمبرتو ايكو/ التأويؿ والتأويؿ المفرط/ ت: ناصر الحمواني/ الييأة العامة لقصور   (ٗ)
 . ٗٛٔ/ صٜٜٙٔالثقافة ػ آفاؽ الترجمة/ أغسطس ػ 

/ اشكالية السياؽ في التاويؿ/ ت: مازف جاسـ الحمو/ مجمة ريتشادر د.ؿ. ليفف  (٘)
 .ٕٛ/ صٕٓٓٓ( /ٕالثقافة االجنبية العراقية/ ع)

إي. دي. ىيرش/ سياسات نظريات التأويؿ/ ت: د. مرتضى جواد باقر/ مجمة   (ٙ)
 . ٛ/صٖٜٜٔ( السنة الثالثة عشرة /ٔالثقافة االجنبية العراقية / ع)

 يقوؿ روالف بارت:   (ٚ)
)البنية ىذه الفكرة ىي النسؽ مف غير مركز والنياية ( ، ينظر : روالف بارت/  (ٛ)

/ ٜٜٜٔ/ ٔىسيسة المغة/ ت: د. منذر غياشي/ مركز االنماء الحضاري/ حمب/ ط
 . ٜٓص
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 عباس عبد جاسم ) سيرة ذاتية (
 

 
 
 الكرخ -/  بغداد ٖٜ٘ٔتولد • 
والنشػػر خػػػالؿ السػػبعينيات فػػػي مجػػالت : اآلداب البيروتيػػػة / الموقػػؼ األدبػػػي السػػػورية/ بػػدأ الكتابػػػة • 

 الثقافة العربية الميبية .
 عضو نقابة الصحفييف العراقييف .• 
 عضو االتحاد العاـ لألدباء والكتاب في العراؽ .• 
 بغداد . -رئيس تحرير صحيفة )األديب الثقافية(• 
 بغداد . –لدراسات التنمويةرئيس مركز تنوير لمبحوث وا• 
إقتػػػػػرف مشػػػػػروعو النقػػػػػدي باالطروحػػػػػات الموازيػػػػػة لمابعػػػػػد الحداثػػػػػة : العبػػػػػر المناىجيػػػػػة / جماليػػػػػات • 

الالمركزيػػة/ الواقعيػػة االفتراضػػية/ اليسػػار الجديػػد/ حساسػػية نػػص مابعػػد الحداثػػة/ االنتصػػاص األدبػػي/ 
 سرد مابعد الحداثة .

 Metaومػاوراء الروايػة :  Meta Narrationوراء السػرد إقترف مشروعو السردي باطروحات : ما• 
 fiction  عمػػى مسػػتوى الكتابػػة السػػردية ، وبػػذا كتػػب نصوصػػو القصصػػية والروائيػػة بجماليػػات مػػاوراء

 القص بامتياز خاص بو ، حيث كتب الناقد فاضؿ ثامر عنو في احدى أوراقو النقدية :
سيد المعبة الميتا سـردية فـي القصـة  -عبد جاسم" يحق لنا أن نعد القاص والروائي والناقد عباس 

العراقيــة، ألنــو يكتــب قصصــو بــوعي نقــدي واضــح يمــّم باشــتراطات ومقتربــات ومبــادئ المعبــة الميتــا 
 سردية الحديثة ".

أسػػػس مػػػع الفنػػػاف التشػػػكيمي ىيػػػثـ فػػػتح اهلل جريػػػدة " األديػػػب الثقافيػػػة " بوصػػػفيا أوؿ صػػػحيفة ثقافيػػػة • 
 وحتى اآلف . ٖٕٓٓعد الحداثة ، ورأس تحريرىا منذ عاـ متخصصة في الحداثة وماب

وألىميػػػة الصػػػحيفة ورصػػػانتيا الثقافيػػػة وماحققتػػػو مػػػف إنجػػػاز داؿ فػػػي الثقافػػػة العراقيػػػة ، فقػػػد ُأختيػػػرت 
 موضوعات حيوية لرسائؿ الماجستير والدكتوراه . -خطاباتيا السردية والنقدية 

 افية مع شعراء وكتاب ونقاد مف جيؿ الستينيات . لو مناقشات ومساجالت نقدية في الصحافة الثق• 
 شارؾ بأوراؽ نقدية في مؤتمرات وحمقات وندوات وممتقيات أدبية وثقافية وفكرية.• 
 حاصؿ عمى شيادات تقديرية وجوائز ثقافية مف مؤسسات ثقافية وأكاديمية.• 
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 لو في النقد والنقد الثقافي:  • 
/ ٔبغداد / ط –وزارة الثقافة والفنوف/ دار الرشيد لمطباعة والنشر( قضايا القصة العراقية المعاصرة/ ٔ

ٜٕٔٛ. 
/ ٔبابػػؿ/  ط –شػػعراء المحظػة الحرجػة مػػف اليػامش الػى المركػػز/ الغسػؽ لمطباعػة  -( رمػاد العنقػاء ٕ

ٕٓٓٔ. 
 .ٕٕٓٓ/  ٔبابؿ/ ط –( جماليات القطيعة في القصة العراقية/ الغسؽ لمطباعة ٖ
 .ٕ٘ٓٓ/ ٔبغداد/ ط –الرواية/ نقد/ وزارة الثقافة / دار الشؤوف الثقافية  ( ماوراء السرد/ ماوراءٗ 
( مشػػػكاؿ التأويػػػؿ العربػػػي األسػػػالمي )اواليػػػات التأويػػػؿ واواالتػػػو المعرفيػػػة( سمسػػػمة منشػػػورات بيػػػت ٘ 

 .ٕ٘ٓٓ/ ٔالحكمة / بغداد/ ط
 . ٖٕٔٓ /ٔبغداد/ ط –( سرد ما بعد الحداثة/ وزارة الثقافة / دار الشؤوف الثقافية ٙ 
/  ٔ( نقطػػػػة إبتػػػػداء فػػػػي الحداثػػػػة والتحػػػػديث والنقػػػػد الثقػػػػافي/ مركػػػػز كالويػػػػز الثقافي/السػػػػميمانية / طٚ 

ٕٖٓٔ. 
/ ٔسوريا / ط –( جماليات الخروج عمى سمطة النموذج/ نقد/ دار الحوار لمنشروالطباعة والتوزيع ٛ  

ٕٓٔٗ. 
قصيدة النثر ما بعد مرحمة الرواد/ سمسمة نقػديات معاصػرة / دار  -( الطموع وسط انييار اليقينياتٜ 

 .ٕٗٔٓ/ ٔلندف / ط –مومنت 
تحػػػوالت النقػػػد العربػػػي المعاصػػػر/ سمسػػػمة دراسػػػات/ دار  –( النظريػػػة النقديػػػة العػػػابرة لمتخصصػػػاتٓٔ

 . ٕٙٔٓ/ ٔأزمنة لمنشر والتوزيع/ عماف / ط
 أفؽ االختالؼ / سيرة كتابة .( الكتابة ب ٔٔ
 –انموذجػػػًا / مقاربػػػات مختػػػارة / دار االديػػػب  –( صػػػناعة الصػػػحافة الثقافيػػػة / األديػػػب الثقافيػػػة  ٕٔ

 .ٕٚٔٓ/  ٔعماف / ط
 لو في القص والرواية: •       

 .ٜٗٛٔ/ ٔنينوى/ ط -( قفص مف زجاج/ قصص/ منشورات المركز الثقافي لجامعة الموصؿٔ  
 .ٜٜٗٔ/ ٔبغداد/ ط –/ نصوص قصصية/ مطبعة االديب البغدادية  ( بّوابات ٕ  
 .ٕٓٓٓ/  ٔ( السواد األخضر الصافي/ رواية نص/ منشورات األديب الثقافية/ بغداد / طٖ   
 .ٕ/ ...ٔبغداد/  ط –( مربع المجابية/ رواية/ وزارة الثقافة / دار الشؤوف الثقافية ٗ   
 .    ٖٕٓٓ/  ٔلثقافة / دار الشؤوف الثقافية / بغداد / ط( تطريسات / نصوص قصصية / وزارة ا٘
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 . ٕٗٔٓ/ ٔالالذقية / ط –سوريا  –( أجنحة البركوار/ رواية/ دار الحوار لمنشر والطباعة والتوزيعٙ
 ( بوز الكمب/ رواية . ٚ
 ( الرقص مع الكمب/ قصص . ٛ
 العنوان البريدي : • 

 . ٔٓٓٔ٘/ الرمزالبريدي /  ٖٖٛعباس عبد جاسـ / العراؽ / بابؿ / ص. ب 
 البريد االلكتروني :• 

abbasabidjasim@gmail.com 
abbasabidjasim@yahoo.com 
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